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RESUMO 
 

Introdução: O número de pessoas que vivem com diabetes, em 

contraposto as práticas de promoção a saúde, vem aumentando a cada 

ano. Isso se dá pela maior incidência de doenças crônicas, relacionadas 

diretamente com o estilo de vida da população e a forma de cuidar de si, 

além dos recursos que têm sido ofertados a eles. Paralelamente, há 

movimentos oficiais de reorganização dos serviços de saúde centrados nas 

necessidades do usuário e priorizando ações de promoção à saúde. Deste 

modo elegeu-se como Objetivo: Conhecer na literatura científica, as 

práticas de promoção da saúde desenvolvidas com a população que vive 

com a diabetes mellitus tipo 2 na atenção primária à saúde. Método: Trata-

se de um estudo na modalidade Revisão Integrativa da Literatura (RIL), de 

abordagem qualitativa. As buscas foram realizadas nas bases de dados: 

BVS (LILACS, BEDENF, MEDLINE), PubMed, WEB of Science, SCOPUS, 

SciELO e CINAHL, por meio dos seguintes descritores:Diabetes Mellitus 

tipo 2, Promoção da saúde e Atenção Primária à Saúde. Estes foram 

selecionados a partir da Estratégia PiCo que permitiu formular a seguinte 

questão de pesquisa: Quais tem sido as estratégias de promoção da saúde 

ofertadas para a população que vive com Diabetes Mellitus tipo 2 na 

Atenção Primária à Saúde? Resultados: Foram encontrados 5199 artigos, 

ao final da seleção inicial, foram contemplados 60 artigos, que 

posteriormente resultaram em 11 artigos, que responderam à questão da 

pesquisa. Foram construídas duas categorias a partir dos dados coletados: 

As práticas de promoção da saúde com foco nos usuários que vivem com 

diabetes mellitus tipo 2; Grupo educativo: espaço de acolhimento e 

construção participativa do conhecimento. Considerações finais: As 

práticas de promoção da saúde apontadas para os usuários que vivem com 

diabetes mellitus tipo 2 foram a Entrevista Motivacional, a Educação entre 

Pares, Programa do Empoderamento do Paciente, o Grupo educativo e 

intervenções telefônicas, que muitas vezes são associadas. A maioria dos 

estudos ainda aponta a Promoção da Saúde de forma equivocada, voltada 

à prevenção de agravos e educação a saúde. Neste sentido, propõe-se, 

com base nas análises dos estudos, uma oficina de talentos na perspectiva 

par a par e arte terapia. Descritores: Promoção da saúde; Diabetes 

Mellitus Tipo 2; Educação em saúde; Atenção Primária à Saúde. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. Motivação 
 
 

A trajetória da minha formação em saúde sempre foi marcada por 

reflexões acerca da atenção primária no Brasil, e seus desdobramentos 

nas práticas profissionais. Assim, desde a formação acadêmica como 

enfermeira e, posteriormente, especialista em saúde da família, em 2013, 

adquiri afinidade com a temática Promoção da Saúde e suas repercussões 

nas práticas profissionais. A partir daí, tenho buscado formas criativas de 

promover saúde em diferentes contextos (ESF, Escolas, ONGs). 

A eleição do tema surge de inquietações e vivências que iniciaram 

ainda na formação acadêmica. Desde o início da graduação realizada na 

Universidade Federal Fluminense (UFF), já havia escolhido meu campo de 

atuação profissional, que seria na Atenção Primária ä Saúde (APS), mais 

especificamente na Estratégia Saúde da Família (ESF). Tive contato com a 

ESF 2008, um ano após meu ingresso na Universidade, no município de 

Angra dos Reis. Naquela experiência decidi que trabalharia nesta área, por 

me afeiçoar pelas ações desenvolvidas nos cenários da Atenção Primária, 

e pelos vários cuidados de promoção à saúde aos indivíduos. 

Também foi no período da Graduação que fiz estágio no município 

de Itaboraí, em ações na ESF, me aproximando ainda mais do campo 

profissional e ali participei de projetos de pesquisa relacionados à 

Promoção da Saúde (PET saúde, Saudarte e Enfermagem em Cena). As 

várias ações adotaram formas lúdicas de promover saúde. 

Em 2013 iniciei a minha prática profissional como enfermeira no 

município do Rio de Janeiro, atuando até junho de 2018, quando assumi o 

desafio de gestão de Unidade de Saúde. 

Percebo em minha prática profissional que ainda são reduzidas as 

ofertas de ações de promoção da saúde na perspectiva não biológica, ou 

seja, que se distanciem do foco da doença e se centre nas necessidades 

de saúde do usuário e família, pois ainda há ambigüidade entre Promoção 

e Prevenção da Saúde. 
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Os projetos de prevenção e de educação em saúde estruturam-se 

mediante a divulgação de informação científica e de recomendações 

normativas de mudanças de hábitos, já as estratégias de promoção 

enfatizam a transformação das condições de vida e de trabalho que 

conformam a estrutura subjacente aos problemas de saúde, demandando 

uma abordagem intersetorial (CZERESNIA, 2003). 

Concomitantemente a este fato, as doenças crônicas não 

transmissíveis vêm aumentando anualmente, e a diabetes é principal 

responsável pelas hospitalizações. Este fato vem me causando certa 

inquietação na medida em que, nos últimos anos, foi instituído pelo próprio 

Ministério da Saúde (MS) que práticas de cuidado à saúde, de promoção e 

a consequente redução das demandas aos serviços devem ser prioritárias. 

Este modelo está ancorado no fato de que promover saúde aumenta a 

expectativa de vida e previne o sofrimento da população (BRASIL, 2006). 

Diante do aumento do número de usuários diabéticos apresentando 

complicações em seu quadro de saúde na unidade de saúde que atuei, vi 

necessidade de propor estratégias que aumentassem a autonomia destes 

usuários e permitisse melhoria em sua qualidade de vida. Desta forma foi 

criado o “Grupo Doçura” em 2015, que permitisse a esses usuários a troca 

de saberes através da educação entre pares e de uma equipe 

multiprofissional em saúde. 

Essas inquietações me induziram a realizar uma pesquisa de campo 

com estes usuários, entretanto, devido a atravessamentos do campo macro 

e micro político, houve necessidade de uma mudança metodológica. 

Acreditando no impacto que a promoção da saúde gera aos 

indivíduos, motivei-me na realização do presente estudo. 

 
1.2. Contextualização do Problema 

 
Diante das motivações apresentadas, é importante que passemos a 

refletir sobre conceitos e diretrizes referentes às ações de promoção da 

saúde. Sasaki e Ribeiro (2013) em relação às práticas de promoção da 

saúde relatam que o seu conceito ganhou força nas últimas décadas 

devido à insuficiência de enfrentamento e de resolutividade dos problemas 

de saúde que tomam como 
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princípio a concepção biomédica de intervenção à saúde. Este modelo 

biomédico de intervenção à saúde está mais “voltado para a assistência à 

doença em seus aspectos individuais e biológicos, centrado no hospital, 

nas especialidades médicas e no uso intensivo de tecnologia” (SILVA 

JUNIOR & ALVES, 2007, p.28).O modelo biomédico é muito questionado 

por pesquisadores do campo da saúde pública do Brasil e merece ser 

objeto de reflexão. 

A Carta de Ottawa traz, também, desde 1986, a definição de promoção 

em saúde: “Processo de capacitação da comunidade para atuar na 

melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior 

participação no controle deste processo” (OPAS, 1986, p. 1). Este 

documento determina cinco diretrizes da promoção da saúde: elaboração e 

implementação de políticas públicas saudáveis; reforço da participação da 

comunidade na gestão do sistema de saúde; reorientação do sistema de 

saúde; criação de ambientes favoráveis à saúde; e ênfase na mudança de 

estilos de vida (OPAS, 1986). 

Furtado (2010), na sua análise sobre promoção a saúde, define dois 

grupos de ações: relacionadas a comportamentos coletivos e de 

comportamentos individuais. O grupo relacionado às ações de promoção 

coletiva refere-se às influências do território e condições de vida dos 

indivíduos pelas políticas públicas saudáveis e empoderamento da 

comunidade. Já o grupo relacionado aos comportamentos individuais está 

associado ao estilo de vida e comportamentos de risco do indivíduo. Neste 

estudo adotaremos a perspectiva, relacionada às ações de promoção 

coletiva. 

Apesar de estar vinculada a propostas de ações individuais e coletivas, 

Campos e Campos (2006) ressaltam, também, que as práticas de 

promoção em saúde pretendem desenvolver a autonomia dos usuários, 

possibilitando que o indivíduo ou a comunidade produzam sua própria 

saúde e ampliem sua capacidade de reflexão. 

Cabe aqui destacar que no Brasil, a promoção da saúde está descrita e 

legitimada na Constituição Federal. 
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A saúde é direito de todos e dever  do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação (BRASIL. Constituição Federal, 1988, art.196). 

 
Para definir quais ações são desenvolvidas por meio da promoção da 

saúde é necessário conceituar o termo saúde e seus determinantes. Para a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), saúde refere-se a um completo 

bem- estar físico, mental e social. Ou seja, o conceito de saúde não está 

conectado diretamente a ausência de doenças, como antes compreendido 

(OMS, 1946). A fim de atingir esse completo estado de bem estar, existem 

fatores determinantes como, por exemplo, a alimentação, a moradia, o 

saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a 

atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços 

essenciais ( BRASIL, Lei 12.864, 2013, art 1º). 

Portanto, a práticas de promoção da saúde devem ser desenvolvidas de 

maneira igualitária e universal, através de uma intervenção articulada, ou 

seja, regida pela intersetorialidade e pela participação social dos usuários, 

por meio de ações voltadas para a melhoria da saúde e seus determinantes 

(BRASIL, 2006). 

 
1.3 - Objetos de Estudo 

 
Diante do exposto elegemos como objeto de estudo: O papel da 

promoção da saúde no contexto da Atenção Primária à Saúde para a 

população que vive com diabetes mellitus tipo 2. 

 
1.4 - Questões de Pesquisa 

 
 

Quais tem sido as estratégias de promoção da saúde ofertadas para a 

população que vive com Diabetes Mellitus tipo 2 na Atenção Primária à 

Saúde? 

 
 

1.5 – Objetivos 
 
 

Geral: 
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 Conhecer, na literatura científica, as práticas de promoção da saúde 

desenvolvidas com a população que vive com diabetes mellitus tipo 2 na 

Atenção Primária à Saúde. 

 
Específicos: 

 

 
- Identificar como as práticas de promoção da saúde são abordadas 

a população que vive com diabetes mellitus tipo 2 na Atenção Primária à 

Saúde. 

 
- Analisar o impacto das práticas de promoção da saúde para a 

população que vive com diabetes mellitus tipo 2 na Atenção Primária à 

saúde 

 
- Propor uma oficina utilizando a abordagem de educação entre pares. 

 
 

1.6 - Justificativa e Relevância 
 
 

A realização deste estudo justifica-se pela importância do 

investimento nas práticas de promoção da saúde, que é um veículo de 

mudança de hábitos, além de redutor dos gastos em saúde pública, visto 

que esse conceito surge como reação à excessiva medicalização 

(CZERESNIA e FREITAS, 2009), apontada na Agenda Nacional de 

Prioridades de Pesquisa em Saúde. 

Porto et al. (2015), defendem que a promoção da saúde é capaz de 

transformar espaços urbanos de exclusão em espaços de cidadania, sendo 

a maneira de gerar justiça social através de movimentos sanitários e do 

SUS. Czeresnia e Freitas (2009) reforçam que a saúde é essencial para a 

população e pelo fato da promoção da saúde ter o objetivo de gerar 

ambientes saudáveis e promover aumento da expectativa de vida saudável 

com qualidade. 

Relata-se que a literatura socializada sobre esta temática está em 

constante reavaliação, sendo assim, novas propostas de promoção da 

saúde e seus conceitos vem sendo abordadas pela sociedade científica. 

A relevância do tema está pautada, também, na contribuição para a 

ampliação do conhecimento e do empoderamento, referente ao manejo da 
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diabetes mellitus tipo 2 de profissionais, usuários e familiares pela 

permanente prevalência desse agravo. 

A promoção da saúde, de caráter empoderador, são aquelas que 
envolvem diretamente a participação dos sujeitos nas decisões, 
destacando-se a forma como estes fazem suas escolhas, 
mostrando uma estreita relação entre o potencial de participação 
dos sujeitos e a distribuição de poder nesses espaços de 
promoção da saúde, quais sejam: teatro, círculo de cultura, 
terapia comunitária, oficina de escuta terapêutica, atividades 
lúdicas e workshop (SOUZA ET AL, 2014). 

 
Segundo Janini et al. (2015, p. 481 apud. LOPES, SARAIVA e 

XIMENES, 2010) “A educação possui importância inegável para a 

promoção da saúde, sendo utilizada como veículo transformador de 

práticas e comportamentos individuais, e no desenvolvimento da autonomia 

e da qualidade de vida do usuário.” 

Logo, com estes aspectos é possível destacar a justificativa deste 

estudo, pois o mesmo contribuirá para indicar revisão nos processos de 

promoção da saúde, aprimorando saberes e fazeres e apontando a 

necessidade de ampliação de pesquisas sobre a temática.
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2. REFERENCIAL CONCEITUAL 
 
 

2.1- Breve trajetória histórica e propostas oficiais referentes a 

promoção da saúde no Brasil 

 
Até o final do séc. XIX, o Brasil apresentava graves problemas de 

saúde pública, evidenciado pela insalubridade, precárias condições 

sanitárias e surtos de epidemias, entretanto a saúde era baseada em 

técnicas curativistas, que só foram reavaliadas através de movimentos que 

se constituíram e deram realce à Medicina Científica, Medicina Preventiva, 

Medicina Comunitária e Social (PAULA, 2015). 

Em meados dos anos 1940, surgiu nos Estados Unidos a Medicina 

Preventiva, como tentativa de redução dos custos da medicina curativa e, 

ao mesmo tempo, à separação entre as esferas da saúde pública e da 

saúde individual. Essa proposta foi absorvida pelos países da América 

Latina, criando departamentos de medicina preventiva nas faculdades, 

inclusive no Brasil (PONTES & FALLEIROS, 2010). Este modelo foi 

definido como: 

 
A ciência e a arte de prevenir doenças, prolongar a vida e 
promover saúde, exercida com a finalidade de interromper as 
doenças em qualquer fase de sua evolução”. Para seus críticos,  
a medicina preventiva trouxe a proposta de ampliar seu espaço 
social, preservando a organização de hospital e de consultórios 
privados, desenvolver a preocupação social  preservando o 
exercício médico como uma atividade de troca, diminuir o custo 
da atenção médica, mantendo, todavia, um cuidado médico 
excessivamente técnico, e melhorar as condições de vida das 
populações preservando a estrutura social (Arouca, 2003, p. 
238). 

 
A criação da Medicina Preventiva está relacionada com a resposta 

insatisfatória que a Medicina Científica oferecia para os problemas da 

população, evidenciadas nas desigualdades e a falta de acesso a serviços 

de saúde, e os diferentes riscos de adoecimento e morte entre classes 

sociais (PAIM e ALMEIDA-FILHO, 2014). 

Esse modelo também não foi suficiente para garantir melhoria ao 

atendimento e da cobertura de saúde da população mais pobre e idosa, 

sendo assim, nos anos de 1960 tentou-se unir as práticas de cura e de 

prevenção, 
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racionalizando os gastos com atenção curativa e hospitalar, oferecendo a 

medicina comunitária como opção de baixo custo. (Vieira-da-Silva et al, 

2014). 

O paradigma da Medicina Social e Comunitária promoveu a 

extensão da cobertura dos serviços de saúde, cuidados primários de 

saúde, integração entre docência e assistência, regionalismo e participação 

da comunidade. 

Paralelamente ao movimento de Medicina Social e a ideia de saúde 

como direito de todos, surgiu na América Latina, em 1970, uma crítica a 

abordagem biológica e aos modelos de saúde existentes. Seus 

colaboradores defendiam que o direito social, a redução de desigualdades 

sociais, a determinação social da saúde e da doença são questões 

políticas que interferem na saúde e nas condições de vida. Sendo assim, o 

entendimento de saúde e doença e o estabelecimento de práticas de saúde 

passa a ser reforçada como responsabilidade política, culminando no 

movimento de Saúde Coletiva (PONTES & FALLEIROS, 2010). Este 

movimento foi iniciado por médicos, entretanto logo recebeu apoio de 

cientistas sociais, enfermeiros, odontólogos, farmacêuticos, assistentes 

sociais, educadores, arquitetos e engenheiros, tornando-se um campo 

interdisciplinar e multiprofissional (PAULA, 2015). No Brasil, este 

movimento resultou no surgimento do movimento da reforma sanitária e da 

saúde coletiva, guiadas pela corrente de pensamento e movimento social, 

multidisciplinar, que aumentou a atenção nas questões sociais das formas 

de adoecimento e da organização dos serviços de saúde (Paim e Almeida-

Filho, 2014) 

A Reforma Sanitária da passagem do século XIX para o XX, com 
o desenvolvimento das ciências médicas, descobrimentos no 
campo das doenças infecciosas e do trabalho, condições de vida 
nas cidades, relação entre moradia e doença, incluindo as 
contribuições do Capital de Marx, de químicos como Pasteur  e 
de cientistas como Oswaldo Cruz. Ressaltou, ainda, uma fase 
nova de Reforma Sanitária envolvendo a tendência contraditória 
de conquistar o direito universal à saúde e construir serviços 
nacionais ou sistemas integrados de saúde (PAIM, 2008 apud. 
BERLINGUER, 1987, p.25-26). 

 
Em Toronto, no Canadá, em 1978, foi instituído o Modelo de Cidades 

Saudáveis, através do informe A saúde pública nos anos 80, onde foram 

estabelecidas linhas de ação política, social e de desenvolvimento 
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comunitário no nível local, como resposta aos problemas mais 

prevalecentes de saúde. 

 Esse movimento defendia que a saúde estaria constituída por quatro 

elementos principais: a biologia humana, o meio ambiente, os hábitos ou 

estilos de vida e a organização dos serviços de saúde. Sob esta visão, era 

possível uma análise mais integral da saúde da população. Esse 

movimento operacionalizou os fundamentos da promoção da saúde no 

contexto local, na década de 1990 (ADRIANO et al.,2000). 

A OMS (1995), também defende que para uma cidade se tornar 

saudável deve esforçar-se para proporcionar: um ambiente físico limpo e 

seguro; um ecossistema estável e sustentável; alto suporte social, sem 

exploração; alto grau de participação social; necessidades básicas 

satisfeitas; acesso a experiências, recursos, contatos, interações e 

comunicações; economia local diversificada e inovativa; orgulho e respeito 

pela herança biológica e cultural; serviços de saúde acessíveis a todos e 

alto nível de saúde 

Os modelos de saúde expandiram-se no plano internacional, 

culminando, em 1977, na convocação da Assembleia Mundial de Saúde, 

com o estabelecimento, pela OMS, da meta de Saúde Para Todos no Ano 

2000 (SPT - 2000) e a definição da Declaração dos Cuidados Primários de 

Saúde, pela Conferência Internacional sobre Atenção Primária de Saúde 

(APS) de Alma- Ata, e posteriormente a 1ª Conferência Internacional de 

Promoção em Saúde, em Ottawa (1986) (PAULA, 2015). 

A Declaração de Alma-Ata afirmou o termo saúde como um completo 

bem estar físico, mental e social, não somente ausência de doença, sendo 

um direito fundamental de todo ser humano. Estabeleceu que a promoção 

e a proteção da saúde contribuem para a melhoria da qualidade de vida dos 

povos, sendo direito e dever contribuir individualmente e coletivamente no 

planejamento e cuidado da sua saúde (OMS, 1978). 

Já a Carta de Ottawa, foi uma resposta a expectativa de criação de 

uma saúde pública, baseadas nos progressos da Declaração de Alma Ata 

com Cuidados Primários em Saúde e o documento da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) sobre Saúde Para Todos. 

Para atingir suas metas, definiu o termo Promoção da Saúde, como 

um processo de capacitar a população, aumentando sua autonomia em 

saúde e sobre os seus determinantes. A conferência identificou estratégias, 
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baseadas em cinco ações prioritárias: criação de políticas de saúde 

pública; criação de ambientes apoiadores para a saúde; reforço a 

participação comunitária; desenvolvimento das capacidades individuais; re-

orientação dos serviços de saúde (OPAS, 1986). 

A promoção da saúde foi, também, reforçada em outras 

Conferências Internacionais e Regionais que sucederam a Conferência de 

Ottawa, tais como: a de Adelaide, em 1988, a de Sundsval, em 1991, a de 

Santa Fé de Bogotá, em 1992, a de Port of Spain, em 1993, a do Canadá, 

em 1996, a de Jacarta, em 1997, a conferência da Rede de Megapaíses, 

em 1998, a do México, em 2000, e a de Bangkok, em 2005. Apesar dos 

avanços destes eventos, ainda observamos uma visão simplificada de 

promoção à saúde, priorizando a mudança de estilos de vida, baseada em 

um modelo tradicional da educação e da concepção de que prevenção da 

doença é sinônimo de promoção da saúde (HEIDMANN et al., 2006). 

No final da década de 1980, no Brasil ocorria o movimento da 

Reforma Sanitária, tendo grande impacto no incentivo a luta por um sistema 

nacional de saúde. Este movimento culminou na VIII Conferência Nacional 

de Saúde (CNS), sendo norteada pela Constituição Federal de 1988, que 

legitimou saúde como direito de todos e dever do estado, e também nas 

leis 8.080 e 8.142, ambas de 1990, que criaram o Sistema Único de Saúde 

(SUS) sob os princípios de universalidade, integralidade e equidade, sob as 

diretrizes da organização participativa com controle social e conselhos 

paritários, descentralizado e organizado em rede regionalizada (PAULA, 

2015). “A VIII CNS ampliou e politizou o conceito de saúde, compreendido 

como resultante das condições de alimentação, habitação, educação, 

renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, 

acesso e posse da terra, e acesso aos serviços de saúde” (PONTES & 

FALLEIROS, 2010, p. 242). 

O princípio de integralidade rompe com o conflito das ações 

preventivas e curativas, pois propõe um conjunto de ações de serviços 

preventivos e curativos, individuais e coletivos, em cada caso em todos os 

níveis de complexidade do sistema (BRASIL, Lei 8080, 1990, art 7). Sendo 

assim, a construção do SUS é pautado nas ações de promoção, prevenção 

e tratamento nos diversos níveis de atenção. 

Até a década de 1990, a atenção básica no Brasil era realizada pelos 

centros de  saúde e postos de  saúde, que respondiam a demandas 
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espontâneas da população. Em 1994 foi implementado o Programa Saúde 

da Família e hoje denominado Estratégia de Saúde da Família (ESF), 

sendo uma ação proposta pelo governo federal aos municípios para a 

reorganização da atenção básica à saúde no Brasil buscando, assim, a 

consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2012). Foi 

desenvolvido com base na experiência bem-sucedida no Nordeste do 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde, que conseguiu reduzir a 

mortalidade materna e infantil (PONTES & FALLEIROS, 2010). 

A ESF é uma proposta de mudança da visão da assistência da saúde 

no Brasil, possuindo como norte ações de promoção à saúde, prevenção, 

reabilitação e recuperação da saúde, com um foco maior nas morbidades 

mais frequentes apresentadas pela população em geral. Possui princípios 

de universalidade, acessibilidade, vínculo, cuidado continuo, integralidade 

da atenção, responsabilização, humanização, equidade e participação 

social, vendo o indivíduo e a comunidade de forma holística, reformando os 

modos de trabalho e o relacionamento entre profissionais e usuários 

(BRASIL, 2012). 

Sendo assim, os profissionais que atuam na ESF têm como uma das 

principais atribuições à promoção em saúde, pois é através dela que ocorre 

a troca de saberes, inclusive a educação em saúde, e adesão dos usuários 

para melhoria da sua qualidade de vida. 

A educação é um mecanismo de intervenção da realidade que deve 

estar acima de qualquer transmissão de saberes, através do 

compartilhamento para a formação humana. Como prática social, a 

educação pode ser pensada como um modo de promover a reflexão e o 

senso crítico do indivíduo sobre as situações da vida. Para isso, deve ser 

estabelecido um diálogo, no qual o ser humano é considerado como um ser 

potencialmente capaz de construir seu próprio caminho histórico (Freire, 

1996). 

Visando inserir a educação e a promoção a saúde no processo 

saúde/doença e conquistar respostas satisfatórias, é necessário conhecer a 

realidade local da população alvo, podendo adaptá-la aos interesses e aos 

conhecimentos prévios do indivíduo (ROECKER, BUDÓL e MARCON, 

2012). 

Para tal, a equipe de saúde da família, em especial o enfermeiro, 
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assume o desafio de mapear as necessidades de saúde local e prestar 

assistência baseando-se em ações educativas, regidas pelos princípios da 

promoção da saúde, em que a ação multiprofissional e intersetorial 

representem e se traduzam em melhorias dos indicadores de saúde e da 

qualidade de vida da população. 

O ano de 1997 foi intitulado como o “Ano da Saúde”, cuja principal 

estratégia era a municipalização, com prioridade para ações de promoção 

da saúde e prevenção de doenças, enfatizadas pela constituição do Piso 

da Atenção Básica (PAB) e estímulos ao Programa Saúde da Família 

(PSF) e Agentes Comunitários (PACS) (Baptista, 2003). 

Em 1998 foi criado pelo Ministério da Saúde em cooperação com o 

Programa das nações Unidas (PNUD) o Projeto Promoção a Saúde um 

Novo Modelo de Atenção. Este projeto tinha como objetivo melhorar a 

qualidade de vida da população, transformando o modelo de atenção 

através da implementação e consolidação da Promoção da Saúde 

entendida como um processo social e político, muito embora já 

reconhecesse que o PSF vinha se desenvolvendo. 

Dentre as nove vertentes identificadas no projeto para a definição de 

objetivos e atividades, encontra-se em segundo lugar a “formulação e 

implementação da política de promoção da saúde”, que “[...] garanta a ação 

intersetorial e a conseqüente definição de responsabilidade dos diferentes 

setores, com vistas ao alcance da eqüidade na saúde e de resultados mais 

efetivos, eficientes e sustentáveis” (PNUD, 1998 p.16). 

Somente em 2006 foi criado oficialmente o Programa Nacional de 

Promoção a Saúde (PNPS), através da Portaria n° 687 de 30 de março de 

2006 com objetivo de “promover a qualidade de vida e reduzir 

vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e 

condicionantes – modos de viver, condições de trabalho, habitação, 

ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais” 

(BRASIL, 2006.). 

Para Campos et.al (2004), o conceito ampliado de saúde é o elo 

entre a promoção da saúde e o SUS, tratando-se de um compromisso com 

a integralidade e a gestão participativa, no cuidado clínico, na promoção e 

entre necessidades sociais e ações do Estado. Sendo assim, apostando na 

articulação dos conceitos de promoção da saúde e de redução de danos, a 

saúde individual e coletiva, deve-se trabalhar pela autonomia dos sujeitos e 
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coletividades, entendendo que esta não se refere somente a um processo 

de escolhas unicamente individuais e sim de co-responsabilização 

(ARAUJO DA SILVA, 2012). 

Heidmann et.al (2006) analisam, ainda, que o grande desafio da 

promoção à saúde no Brasil é a mudança dos cenários locais, este que é 

gerador de desigualdade social e péssimas condições de vida. A luta pela 

melhoria da qualidade de vida deve estar vinculada aos direitos a renda, 

educação, transporte, lazer, habitação e outros, sendo necessária nas 

principais estratégias de promoção à saúde [...] Assim, o empowerment, ou 

fortalecimento das populações e dos profissionais que atuam em cenários 

chave, constitui-se numa estratégia importante de promoção que pode 

ajudar a transformar a realidade de saúde, através do fortalecimento do 

empowerment econômico, político, social e cultural dos múltiplos atores 

sociais que juntos compreendam o processo saúde e doença, garantindo 

seus direitos a vida e consequentemente melhorando seus determinantes 

de saúde. 

Cabe ainda destacar que: 

 
 

No SUS a estratégia de promoção da saúde é retomada como 
uma possibilidade de enfocar os aspectos que determinam o 
processo saúde adoecimento em nosso país como, por exemplo: 
violência, desemprego, subemprego, falta  de  saneamento 
básico, habitação inadequada e/ou ausente, dificuldade de 
acesso à educação, fome, urbanização desordenada, qualidade 
do ar e da água ameaçada, deteriorada; e potencializar formas 
mais amplas de intervir em saúde (BRASIL, 2006, p.7). 

 

Os profissionais de saúde possuem um papel fundamental em 

promover o diálogo com a comunidade, resgatando e valorizando sua 

cultura, seus valores, sua condição de vida. Através da aproximação, 

auxiliam na intervenção e compreensão da realidade de saúde, 

estimulando a sua participação e elaborando estratégias que visam 

melhorar as suas condições de vida e saúde. Devem buscar ações 

intersetoriais e multiprofissionais para atuar nos aspectos determinantes de 

saúde doença (HEIDMANN et al., 2006). Para que isto ocorra é necessário 

ampliar a concepção de promoção a saúde, incluindo-se como ator crítico e 

participantes do processo de construção e reformulação deste sistema. 
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Esse movimento defendia que a saúde estaria constituída por quatro 

elementos principais: a biologia humana, o meio ambiente, os hábitos ou 

estilos de vida e a organização dos serviços de saúde. Sob esta visão, era 

possível uma análise mais integral da saúde da população. Esse 

movimento operacionalizou os fundamentos da promoção da saúde no 

contexto local, na década de 1990 (ADRIANO et al.,2000). 

A OMS (1995), também defende que para uma cidade se tornar 

saudável deve esforçar-se para proporcionar: um ambiente físico limpo e 

seguro; um ecossistema estável e sustentável; alto suporte social, sem 

exploração; alto grau de participação social; necessidades básicas 

satisfeitas; acesso a experiências, recursos, contatos, interações e 

comunicações; economia local diversificada e inovativa; orgulho e respeito 

pela herança biológica e cultural; serviços de saúde acessíveis a todos e 

alto nível de saúde 

Os modelos de saúde expandiram-se no plano internacional, 

culminando, em 1977, na convocação da Assembleia Mundial de Saúde, 

com o estabelecimento, pela OMS, da meta de Saúde Para Todos no Ano 

2000 (SPT - 2000) e a definição da Declaração dos Cuidados Primários de 

Saúde, pela Conferência Internacional sobre Atenção Primária de Saúde 

(APS) de Alma- Ata, e posteriormente a 1ª Conferência Internacional de 

Promoção em Saúde, em Ottawa (1986) (PAULA, 2015). 

A Declaração de Alma-Ata afirmou o termo saúde como um completo 

bem estar físico, mental e social, não somente ausência de doença, sendo 

um direito fundamental de todo ser humano. Estabeleceu que a promoção 

e a proteção da saúde contribuem para a melhoria da qualidade de vida dos 

povos, sendo direito e dever contribuir individualmente e coletivamente no 

planejamento e cuidado da sua saúde (OMS, 1978). 

Já a Carta de Ottawa, foi uma resposta a expectativa de criação de 

uma saúde pública, baseadas nos progressos da Declaração de Alma Ata 

com Cuidados Primários em Saúde e o documento da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) sobre Saúde Para Todos. 

Para atingir suas metas, definiu o termo Promoção da Saúde, como 

um processo de capacitar a população, aumentando sua autonomia em 

saúde e sobre os seus determinantes. A conferência identificou estratégias, 

baseadas em cinco ações prioritárias: criação de políticas de saúde pública; 

criação de 
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ambientes apoiadores para a saúde; reforço a participação comunitária; 

desenvolvimento das capacidades individuais; re-orientação dos serviços 

de saúde (OPAS, 1986). 

A promoção da saúde foi, também, reforçada em outras 

Conferências Internacionais e Regionais que sucederam a Conferência de 

Ottawa, tais como: a de Adelaide, em 1988, a de Sundsval, em 1991, a de 

Santa Fé de Bogotá, em 1992, a de Port of Spain, em 1993, a do Canadá, 

em 1996, a de Jacarta, em 1997, a conferência da Rede de Megapaíses, 

em 1998, a do México, em 2000, e a de Bangkok, em 2005. Apesar dos 

avanços destes eventos, ainda observamos uma visão simplificada de 

promoção à saúde, priorizando a mudança de estilos de vida, baseada em 

um modelo tradicional da educação e da concepção de que prevenção da 

doença é sinônimo de promoção da saúde (HEIDMANN et al., 2006). 

No final da década de 1980, no Brasil ocorria o movimento da 

Reforma Sanitária, tendo grande impacto no incentivo a luta por um sistema 

nacional de saúde. Este movimento culminou na VIII Conferência Nacional 

de Saúde (CNS), sendo norteada pela Constituição Federal de 1988, que 

legitimou saúde como direito de todos e dever do estado, e também nas 

leis 8.080 e 8.142, ambas de 1990, que criaram o Sistema Único de Saúde 

(SUS) sob os princípios de universalidade, integralidade e equidade, sob as 

diretrizes da organização participativa com controle social e conselhos 

paritários, descentralizado e organizado em rede regionalizada (PAULA, 

2015). “A VIII CNS ampliou e politizou o conceito de saúde, compreendido 

como resultante das condições de alimentação, habitação, educação, 

renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, 

acesso e posse da terra, e acesso aos serviços de saúde” (PONTES & 

FALLEIROS, 2010, p. 242). 

O princípio de integralidade rompe com o conflito das ações 

preventivas e curativas, pois propõe um conjunto de ações de serviços 

preventivos e curativos, individuais e coletivos, em cada caso em todos os 

níveis de complexidade do sistema (BRASIL, Lei 8080, 1990, art 7). Sendo 

assim, a construção do SUS é pautado nas ações de promoção, prevenção 

e tratamento nos diversos níveis de atenção. 

Até a década de 1990, a atenção básica no Brasil era realizada pelos 

centros de  saúde e postos de  saúde, que respondiam a demandas 
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espontâneas da população. Em 1994 foi implementado o Programa Saúde 

da Família e hoje denominado Estratégia de Saúde da Família (ESF), 

sendo uma ação proposta pelo governo federal aos municípios para a 

reorganização da atenção básica à saúde no Brasil buscando, assim, a 

consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2012). Foi 

desenvolvido com base na experiência bem-sucedida no Nordeste do 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde, que conseguiu reduzir a 

mortalidade materna e infantil (PONTES & FALLEIROS, 2010). 

A ESF é uma proposta de mudança da visão da assistência da saúde 

no Brasil, possuindo como norte ações de promoção à saúde, prevenção, 

reabilitação e recuperação da saúde, com um foco maior nas morbidades 

mais frequentes apresentadas pela população em geral. Possui princípios 

de universalidade, acessibilidade, vínculo, cuidado continuo, integralidade 

da atenção, responsabilização, humanização, equidade e participação 

social, vendo o indivíduo e a comunidade de forma holística, reformando os 

modos de trabalho e o relacionamento entre profissionais e usuários 

(BRASIL, 2012). 

Sendo assim, os profissionais que atuam na ESF têm como uma das 

principais atribuições à promoção em saúde, pois é através dela que ocorre 

a troca de saberes, inclusive a educação em saúde, e adesão dos usuários 

para melhoria da sua qualidade de vida. 

A educação é um mecanismo de intervenção da realidade que deve 

estar acima de qualquer transmissão de saberes, através do 

compartilhamento para a formação humana. Como prática social, a 

educação pode ser pensada como um modo de promover a reflexão e o 

senso crítico do indivíduo sobre as situações da vida. Para isso, deve ser 

estabelecido um diálogo, no qual o ser humano é considerado como um ser 

potencialmente capaz de construir seu próprio caminho histórico (Freire, 

1996). 

Visando inserir a educação e a promoção a saúde no processo 

saúde/doença e conquistar respostas satisfatórias, é necessário conhecer a 

realidade local da população alvo, podendo adaptá-la aos interesses e aos 

conhecimentos prévios do indivíduo (ROECKER, BUDÓL e MARCON, 

2012). 

Para tal, a equipe de saúde da família, em especial o enfermeiro, 

assume o desafio de mapear as necessidades de saúde local e prestar 
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assistência baseando-se em ações educativas, regidas pelos princípios da 

promoção da saúde, em que a ação multiprofissional e intersetorial 

representem e se traduzam em melhorias dos indicadores de saúde e da 

qualidade de vida da população. 

O ano de 1997 foi intitulado como o “Ano da Saúde”, cuja principal 

estratégia era a municipalização, com prioridade para ações de promoção 

da saúde e prevenção de doenças, enfatizadas pela constituição do Piso 

da Atenção Básica (PAB) e estímulos ao Programa Saúde da Família 

(PSF) e Agentes Comunitários (PACS) (Baptista, 2003). 

Em 1998 foi criado pelo Ministério da Saúde em cooperação com o 

Programa das nações Unidas (PNUD) o Projeto Promoção a Saúde um 

Novo Modelo de Atenção. Este projeto tinha como objetivo melhorar a 

qualidade de vida da população, transformando o modelo de atenção 

através da implementação e consolidação da Promoção da Saúde 

entendida como um processo social e político, muito embora já 

reconhecesse que o PSF vinha se desenvolvendo. 

Dentre as nove vertentes identificadas no projeto para a definição de 

objetivos e atividades, encontra-se em segundo lugar a “formulação e 

implementação da política de promoção da saúde”, que “[...] garanta a ação 

intersetorial e a conseqüente definição de responsabilidade dos diferentes 

setores, com vistas ao alcance da eqüidade na saúde e de resultados mais 

efetivos, eficientes e sustentáveis” (PNUD, 1998 p.16). 

Somente em 2006 foi criado oficialmente o Programa Nacional de 

Promoção a Saúde (PNPS), através da Portaria n° 687 de 30 de março de 

2006 com objetivo de “promover a qualidade de vida e reduzir 

vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e 

condicionantes – modos de viver, condições de trabalho, habitação, 

ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais” 

(BRASIL, 2006.). 

Para Campos et.al (2004), o conceito ampliado de saúde é o elo 

entre a promoção da saúde e o SUS, tratando-se de um compromisso com 

a integralidade e a gestão participativa, no cuidado clínico, na promoção e 

entre necessidades sociais e ações do Estado. Sendo assim, apostando na 

articulação dos conceitos de promoção da saúde e de redução de danos, a 

saúde individual e coletiva, deve-se trabalhar pela autonomia dos sujeitos e 

coletividades, entendendo que esta não se refere somente a um processo 
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de escolhas unicamente individuais e sim de co-responsabilização 

(ARAUJO DA SILVA, 2012). 

Heidmann et.al (2006) analisam, ainda, que o grande desafio da 

promoção à saúde no Brasil é a mudança dos cenários locais, este que é 

gerador de desigualdade social e péssimas condições de vida. A luta pela 

melhoria da qualidade de vida deve estar vinculada aos direitos a renda, 

educação, transporte, lazer, habitação e outros, sendo necessária nas 

principais estratégias de promoção à saúde [...] Assim, o empowerment, ou 

fortalecimento das populações e dos profissionais que atuam em cenários 

chave, constitui-se numa estratégia importante de promoção que pode 

ajudar a transformar a realidade de saúde, através do fortalecimento do 

empowerment econômico, político, social e cultural dos múltiplos atores 

sociais que juntos compreendam o processo saúde e doença, garantindo 

seus direitos a vida e consequentemente melhorando seus determinantes 

de saúde. 

Cabe ainda destacar que: 

 
 

No SUS a estratégia de promoção da saúde é retomada como 
uma possibilidade de enfocar os aspectos que determinam o 
processo saúde adoecimento em nosso país como, por exemplo: 
violência, desemprego, subemprego, falta  de  saneamento 
básico, habitação inadequada e/ou ausente, dificuldade de 
acesso à educação, fome, urbanização desordenada, qualidade 
do ar e da água ameaçada, deteriorada; e potencializar formas 
mais amplas de intervir em saúde (BRASIL, 2006, p.7). 

 

Os profissionais de saúde possuem um papel fundamental em 

promover o diálogo com a comunidade, resgatando e valorizando sua 

cultura, seus valores, sua condição de vida. Através da aproximação, 

auxiliam na intervenção e compreensão da realidade de saúde, 

estimulando a sua participação e elaborando estratégias que visam 

melhorar as suas condições de vida e saúde. Devem buscar ações 

intersetoriais e multiprofissionais para atuar nos aspectos determinantes de 

saúde doença (HEIDMANN et al., 2006). Para que isto ocorra é necessário 

ampliar a concepção de promoção a saúde, incluindo-se como ator crítico e 

participantes do processo de construção e reformulação deste sistema. 
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2.2- Pensando a promoção da saúde para a população que vive com a 

diabetes mellitus tipo 2 

 
Segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS), de 

171 milhões de diabéticos em 2000 no mundo, prevê-se um aumento para 

366 milhões em 2030, resultando em 2,9 milhões de óbitos. 

No Brasil, ocorreram, em 2009, 51.828 mortes por diabetes. Houve 

um aumento de 24%, entre 1991 e 2000 (de 34/100.000 óbitos para 

42/100.000 óbitos), seguido por um declínio de 8%, entre 2000 e 2009 (de 

42/100.000 para 38/100.000) (BRASIL 2013, 2011). 

A vivência com a diabetes mellitus tipo 2 traz para o usuário uma 

modificação na sua rotina e estilo de vida, pois para sua gestão é 

necesssário ajustar os hábitos alimentares, prevenindo complicações 

(TAVARES et al., 2011). 

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) relata que a 

dificuldade na adesão de métodos saudáveis não são apenas um problema 

individual, mas sim um problema social, sendo necessário a criação de 

estratégias voltadas para a população, considerando as características 

culturais. Desta forma, para modificar o pensamento de um grupo de 

pessoas é importante se promover processos participativos, que 

desenvolvam no indivíduo a autogestão e autonomia para decisão dos 

problemas. A promoção da saúde permite a autonomia e o estímulo do 

autocuidade visando ao indivíduo e ao coletivo, melhorando a qualidade de 

vida. (JANINI at al, 2015). Brasil (2013, p. 50) reforça a necessidade de se 

garantir: 

 
Estratégias cognitivo-comportamentais que promovam mudança 
de comportamento e aderência às recomendações, bem como 
programas de educação em saúde que visam à promoção e ao 
apoio ao autocuidado fazem parte do tratamento do DM e, como 
tal, a equipe precisa ser instrumentalizada para aplicá-los no seu 
dia a dia. 

 

Borba et al. (2012, p. 175) concluem que vem ocorrendo mudanças 

no Brasil acerca da educação em saúde do paradigma da educação que 

transfere conhecimento, para o maior enfoque da educação 

problematizadora, que permite o diálogo e a construção dos 

saberesatravés da promoção da saúde. 
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Esse diálogo prevê melhoria na qualidade de vida da população que vive 

com diabetes. 
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3. METODOLOGIA 

3.1- Tipo de estudo 

O presente estudo trata-sede uma Revisão Integrativa de Literatura 

de abordagem qualitativa. 

A revisão integrativa é importante, pois a partir dela o pesquisador 

obtém material para propor mudanças que promovam a melhoria do 

cuidado, tendo eficácia no campo da enfermagem. Sendo assim, utiliza a 

análise de estudos, favorecendo a tomada de decisão e a melhoria da 

prática clinica, permitindo conclusões a respeito de uma questão 

investigativa (MENDES, et al., 2008). 

Sumariza resultados com rigor metodológico para conhecer o estado 

da arte de um determinado tema. Através desse método podem ser 

desenvolvidas políticas, protocolos e procedimentos, e ainda pode vir a 

trazer uma reflexão crítica, que aprimora a prática profissional (SOUZA; 

SILVA; CARVALHO, 2010). 

O estudo qualitativo busca questões específicas, preocupando-se com 

um nível da realidade que não pode ser mensurado e quantificado. Atua 

com base em significados, motivos, aspirações, crenças, valores, atitudes, 

e outras características subjetivas próprias do humano e do social, que 

correspondem às relações, processos ou fenômenos e não podem ser 

reduzidas à variáveis numéricas (MINAYO, 2010). 

Sendo vantajosa a utilização deste modelo para a temática que se 

analisa nesta pesquisa, apresentamos, a seguir, as seis fases que 

compõe a elaboração da revisão integrativa: 1ª fase:identificação da 

questão de investigação; 2ª fase: busca ou amostragem na literatura; 3ª: 

coleta de dados dos estudos selecionados; 4ª: análise crítica dos estudos 

incluídos; 5ª: discussão dos resultados, 6ª: apresentação da revisão 

integrativa (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 
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3.2- Estratégia PICo e identificação da questão de investigação 
 
 

Uma boa pergunta de pesquisa analítica, a que investiga a relação 

entre dois eventos, é formada por diversos componentes. Três deles estão 

relacionados no anagrama PICo: P- Problema/Participante; I-Fenômeno 

de interesse; Co-Contexto, que é um modelo recomendado para 

simplificar a construção da pergunta de pesquisa e facilitar o processo de 

pesquisas qualitativas. 

Para esta pesquisa foi definida a seguinte estratégia PICo: 
 
 

P: População que vive com diabetes mellitus tipo 2 

I: Promoção da saúde 

Co: Atenção Primária à saúde 
 
 

Esta estratégia permitiu formular a seguinte questão de investigação: 
 
 

Quais tem sido as estratégias de promoção da saúde ofertadas 

para a população que vive com Diabetes Mellitus tipo 2 na Atenção 

Primária à Saúde? 

 
Para responder a essa questão, a coleta de dados das publicações 

científicas foi realizada em junho de 2018, considerando os critérios de 

inclusão e exclusão das publicações, a população dos estudos, a 

intervenção realizada ou o fenômeno de interesse e as estratégias de 

buscas nas bases de dados. 

Assim, foram considerados como critérios de inclusão os estudos 

de abordagem qualitativa e/ou quantitativa, publicados nos últimos cinco 

anos, (observando as propostas de promoção da saúde mais recentes aos 

usuários com diabetes mellitus tipo 2), ligadas as disciplinas da área da 

saúde em idiomas português, inglês ou espanhol, que contemplassem os 

descritores diabetes mellitus tipo 2, promoção da saúde e Atenção 

Primária à Saúde, ou seus sinônimos relacionados. Como critérios de 

exclusão foram adotados os artigos sem acesso ao texto completo, ou que 

não respondessem a questão de investigação. Para esta revisão, foram 

excluídos diversos tipos de trabalhos, tais como artigos não indexados, 

teses,
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dissertações, resenhas, livros e capítulos de livros. Em relação aos 

estudos duplicados nas bases de dados, foram considerados apenas um 

deles, para obtenção dos artigos. 

Sendo assim, a fim de acessar apenas trabalhos que sofreram 

processo rigoroso de avaliação editorial, tão necessário para garantir a 

qualidade da produção científica, foram selecionados apenas artigos 

publicados em periódicos indexados (Scorsolini-Comin e Amorim, 2008). 

 
3.3- População do estudo 

 
 

Foi considerada para realização do estudo a população que vive 

com Diabetes Mellitus tipo 2. 

 
3.4- Amostragem da literatura 

 
 

Quadro 1: Bases de dados utilizadas para obtenção dos artigos: 

 

Base de Dados Descrição 

 
Portal BVS 

 
É um portal com dados da LILACS, MEDLINE, 

BEDENF – DECS / Palavras –Chave 

 
http://bvsalud.org/ 

 
PubMed 

 
É uma base de dados da área médica – Mesh 

 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

SciELO É uma biblioteca eletrônica que abrange uma coleção 

selecionada de periódicos científicos - Mesh 

 
http://www.scielo.org/php/index.php 

Cinahl É uma base de dados para pesquisa em efermagem. - 

Mesh 

SCOPUS Internacional, com indexação mais ampla de revistas 

latino-americanas – Palavras- chave 

Web of Science Base multidisciplinar 

http://bvsalud.org/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.scielo.org/php/index.php
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O cuidado e o critério para com a seleção das bases de dados 

permite ampliar a expectativa sobre a temática, pois aumenta o horizonte 

da pesquisa. 

Após a formulação da questão de investigação, foram selecionados 

os descritores adequados para coleta dos estudos nas bases de dados.A 

estratégia consistiu na utilização dos descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS) baseados na padronização do Medical Subject Headings (MeSH). 

Foram utilizado os sinônimos, também associados aos descritores, para 

ampliar as referências e fontes. 

Abaixo encontra-se um quadro explicativo com as Palavras-chave, 

Descritores (Decs e Mesh) escolhidos. 

 
Quadro 2: Termos ou conceitos identificados no DeCS e MeSH: 

 

PICo Descritore 

s/ 

português 

Sinônimos/portu 

guês 

Descritores/in 

glês 

Sinônimos/in 

glês Entry 

terms 

 DECS:http://pesquisa.bvsalud.org/port 

al/decs-locator/?lang=pt ou 
http://decs.bvs.br/ 

MESH: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh 

P: 
Populaç 
ão que 
vive  
com DM 
tipo 2 

• Diabete 
s 
Mellitus 
tipo 2 

• Diabetes tipo 2 
• Diabetes 

Mellitus tipo II 
• Diabetes tipo II 

• Diabetes 
Mellitus, 
type 2 

• Type 2 
Diabetes 
Mellitus 

• Type 2 
Diabetes 

• Diabetes, 
Type 2 

• DM type II 
• Type II 

Diabetes 
Mellitus 

• Type II 
Diabetes 

• Diabetes, 
Type II 

I: 

Promoç 
ão da 
saúde 

• Promoç 
ão da 

saúde 

• Promoção em 

saúde 
• Promoção na 

saúde 
• Promoção de 

saúde 

• Health 

Promotion 

• Promotion, 

Health 
• Promotions 

, Health 
• Promotion 

of Health 
• Health 

Promotions 
Co: 
Atenção 
Primária 
à saúde 

• Atençã 
o 
Primári 
a à 

• Atenção 
primária de 
saúde 

• Atenção 

• Primary 
Health Care 

 

http://pesquisa.bvsalud.org/port
http://decs.bvs.br/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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 Saúde Primária 

• Atenção 
Básica 

• Atenção 
Básica de 
saúde 

• Atenção 
Primária em 
Saúde 

  

 
 

Para associação de cada um dos descritores foi utilizado o termo 

booleano AND, a fim de considerar as pesquisar que contenham ambos 

descritores. Cada descritor foi inserido no campo de pesquisa, seguido de 

seus sinônimos em português, entre parêntese, através do operador OR, 

que indica união dos termos e estabelecendo uma ordem na busca 

bibliográfica. Sendo assim, realizamos a associação dos termos pelos 

DECS e sinônimos para a BVS: (“diabetes mellitus tipo 2” OR "diabetes 

tipo 2" OR "diabetes mellitus tipo II" or "diabetes tipo II") AND (“Promocao 

da saude” or “promocao em saude” or “promocao na saude” OR 

“promoção de saúde”) AND ("Atenção Primária à Saúde" OR "atenção 

primária de saúde" OR "atenção básica" OR "Atenção Básica de saúde" 

OR "Atenção Primária em Saúde") e dos MESH e entry-terms para as 

outras bases: (“Diabetes Mellitus, type 2” or “Type 2 Diabetes Mellitus” 

or or “Type 2 Diabetes” or “Diabetes, Type 2” OR “Diabetes Mellitus, type 

II” or “Type II Diabetes Mellitus” OR “Type II Diabetes” or “Diabetes, Type 

II”) AND (“Health Promotion” or “Promotion, Health” or “Promotions, 

Health” or “Promotion of Health” or “Health Promotions”) AND Primary 

Health Care. 

 
3.5- Coletas de dados 

 
 

3.5.1- Seleção e avaliação inicial 
 
 

As buscas nas bases foram realizadas durante os meses de março 

a junho de 2018, sendo selecionados estudos publicados em inglês, 

espanhol e português nos últimos 5 anos. 

Após o rastreio de dados os artigos duplicados foram 

contabilizados, utilizando como ferramenta para esse processo o 

EndNote, uma ferramenta 
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de pesquisa on-line e gratuita, especializado em armazenagem, 

gerenciamento e procura por referências bibliográficas em sua biblioteca 

privada de referências, além de formatar citações, figuras e tabelas no 

Microsoft ® Word com o recurso Cite While You Write™ (Cite enquanto 

escreve). Assim, as listas de referências, figuras e tabelas vão sendo 

criadas e enriquecidas a medida que se insere citações no artigo. O 

software também configura a citação bibliográfica de acordo com a norma 

requerida para o artigo (ex: Lancet, ABNT, etc) (Guia do usuário 

EndNote). 

Os artigos selecionados sofreram uma primeira avaliação, a partir 

dos títulos, seguido dos resumos. Sendo assim, não foram considerados 

os artigos que utilizassem como população da pesquisa usuários pré 

diabéticos, com pré disposição a adquirir diabetes mellitus tipo 2, que 

levassem em maior consideração outras comorbidades além da diabetes 

mellitus tipo 2 ou que apresentassem outros tipos de diabetes (como 

diabetes mellitus tipo 1, insípdus ou diabetes gestacional). Esses artigos 

foram avaliados para inclusão, com base na leitura minuciosa do texto na 

íntegra. 

Para inclusão das publicações foram considerados como critério, os 

estudos que respondessem à pergunta norteadora: Quais tem sido as 

estratégias de promoção da saúde ofertadas para a população que 

vive com Diabetes Mellitus tipo 2? 

Para a seleção inicial dos estudos, foi elaborado um banco de 

dados na ferramenta EndNote, armazenando os artigos selecionados, 

contribuindo não somente para observar duplicações, mas também 

compondo título, autor (es), ano, nome do periódico em que foi publicado, 

número, volume, página. 

 
3.5.2- Síntese dos dados e forma de apresentação 

 

 
A síntese de dados foi realizada através de tabelas, registrando os 

artigos selecionados, que foram lidos na íntegra para posteriormente ser 

realizado a análise. A fim de organizar as informações do registro na tabela 

os artigos foram enumerados (ID) por ordem decrescente de publicação. 

Sendo identificados pelos próprios títulos no idioma original ou pela vogal 
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do vocabulário “vogal” E em letra maiúscula, seguida da respectiva 

numeração em algarismos arábicos (1 a 11), obedecendo à ordem 

decrescente da publicação, conforme dito anteriormente. 

Na primeira etapa foi montada uma tabela contendo o título do 

artigo, autor (es), ano de publicação, base de dados e país. 

Posteriormente, criou-se uma tabela referente as questões metodológicas 

da pesquisa e instrumen to de coleta de dados. 

Na segunda etapa da síntese dos dados foi construídauma nova 

tabela com as seguintes informações: título, autores, periódico, fonte, 

objetivo, detalhamento da amostra, detalhamento metodológico, 

resultrados, conclusão, tipo de questão clínica e nível de evidência. 

 
3.6-Análise dos dados 

 
 

Tanto a análise quanto a síntese dos dados extraídos das amostras 

foram realizadas de forma descritiva, por meio de categorização dos 

dados, possibilitando observar, contar, descrever e classificar os dados, 

através de categorias, com o intuito de reunir o conhecimento produzido 

sobre o tema explorado na revisão. 

 
3.7. Aspectos éticos 

 
 

Por se tratar de umaRevisão Integrativa de Literatura, não foi 

necessário submeter o estudo ao Comitê de Ética em Pesquisas com 

seres humanos. Entretanto, cabe ressaltar que foram seguidos os 

preceitos éticos contidos na resolução CNS n°466/2012, que trata da ética 

em pesquisas científicas, tanto para a análise dos dados quanto para a 

socialização dos resultados. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

Os resultados e suas análises estão apresentados em duas etapas. 

A primeira caracteriza os estudos obtidos segundo sua tipologia. A 

segunda etapa apresentamos os estudos com suas análises, através das 

categorias construídas. 

 
4.1- Apresentações dos Estudos 

 
 

Após a busca nas bases de dados, foram encontrados 5199 artigos, 

devido a grande abrangência dos descritores. Dos artigos encontrados, 

foram descartados os artigos duplicados e os que não atendiam aos 

critérios de inclusão, restando 1100. Ao final desta seleção inicial, foram 

contemplados 60 artigos que foram lidos na íntegra e sofreram avaliação 

minuciosa, resultando em 11 artigos que responderam satisfatoriamente à 

questão da pesquisa, os quais estão apresentados abaixo no Fluxograma 

1.
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Fluxograma 1: Passo a passo para obtenção dos artigos obtidos para a 

revisão integrativa: 

 

 
Referências identificadas 

(n= 5199) 

 
Portal BVS (n=1899): 

Lilacs (n=62) 

BEDENF (n=38) 

MEDLINE (n=1782) 

PubMed (n=1412) 

Scielo (n=18) 

Cinahl (n=1003) 

SCOPUS (n=1585) 

Web of Science (n=694) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Referências após 

redução das duplicações. 

(n=1100) 

Referências identificadas 
pelos limites da pesquisa* 
Portal BVS (n=553): 
Lilacs (n=24) 
BEDENF (n=14) 
MEDLINE (n=514) 
PubMed (n=261) 
Scielo (n=10) 
Cinahl (n=300) 
SCOPUS (n=677) 
Web of Science (n=343) 

 

Referências excluídas após 
leitura de título e resumo. 
(n=1040) 

 
 
 

Referências selecionadas 
para leitura (n=60) 

 
 
 
 

 

Referências incluídas 
para a síntese. (n=11) 

 
 
 
 
 

 

Os dados da caracterização da produção científica sobre a 

promoção da saúde da população que vive com diabetes mellitus tipo 2 

estão apresentados em quadros. Os dados são exibidos através da 

descrição e identificação dos artigos, dados do estudo e resultados 

encontrados. 
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Os onze artigos selecionados (codificados E1-E11) para esta 

Revisão Integrativa foram produzidos entre os anos de 2013 e 2018. 

Referentemente aos dados de publicação, o Quadro 3, abaixo, permite 

visualizar os artigos segundo estas características. 

 
Quadro 3: Descrição dos artigos com apresentação de título, autor(es), 

base de dados e país de referência. 

ID Título Autor (es) Ano Base 

dados 

País 

E1 No identifiable Hb1Ac or 

lifestyle change after a 

comprehensive diabetes 

programme including 

motivational interviewing: 

a cluster randomised 
trial. 

JANSINK, R. 

et al. 

2013 PubMed Países 
Baixos 

E2 Implementing a peer- 

support intervention for 

people with type 2 

diabetes: a qualitative 

study. 

PAUL, G. et 

al. 

2013 PubMed Irlanda 

E3 Effects of Patient 

Empowerment 

Programme (PEP) on 

clinical outcomes and 

health service utilization 

in type 2 diabetes 

mellitus in primary care: 

an observational 

matched cohort study. 

WONG, C. K. 

H. et al. 

2014 PubMed China 

E4 Effectiveness of 

individual and group 

interventions for people 

with type 2 diabetes. 

IMAZU, M. F. 

M. et al. 

2015 SciELO Brasil 

E5 Percepção de pessoas 

com diabetes mellitus 

tipo 2 acerca de um 

processo de educação 
para a saúde. 

SANTOS, A. 

L.; CECÍLIO, 

H. P. M.; 

MARCON, S. 
S. 

2015 Web of 

Science 

Brasil 

E6 Peer Support for 

Diabetes Management in 

Primary Care and 

Community Settings in 
Anhui Province, China 

ZHONG, X. et 

al. 

2015 PubMed China 

E7 An empowering 

approach to promote the 

TOL, A. et al. 2015 Pubmed Irã 
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 quality of life and self- 

management among type 
2 diabetic patients 

    

E8 Avaliação da intervenção 
telefônica na promoção 

do autocuidado em 

diabetes: ensaio clínico 
randomizado1 

MORGAN, B. 

S. 

2016 SciELO Brasil 

E9 A pilot study of a 
Community Health 

Agent-led type 2 diabetes 

self-management 

program using 

Motivational Interviewing- 

based approaches in a 

public primary care 

center in Sao Paulo, 
Brazil 

DO VALLE 
NASCIMENTO, 

T. M. et al. 

2017 SCOPUS Brasil 

E10 A percepção dos 

usuários com diabetes 

sobre a estratégia de 

educação em grupos na 

promoção do 
autocuidado. 

VIEIRA, G. D. 

L. C.; 

CECÍLIO, S. 

G.; TORRES, 

H. D. C. 

2017 LILACS Brasil 

E11 Avaliação dos efeitos de 

um programa educativo 

em diabetes: ensaio 
clínico randomizado. 

TORRES, H.C, 

e al. 

2018 SciELO Brasil 

 

Durante o ano de 2015 ocorreu a maior parte das publicações (04), 

sendo 33%, seguido de 2017, 2013 e 2018 (02, cada um), computando 

17% dos estudos, cada um deles. Nos anos de 2014, 2016 e houve 01 

publicação (8%). 

Quanto ao idioma, oito foram publicados em inglês (67%) e quatro 

em português (33%), porém a gama de países foi maior, sendo seis 

publicações do Brasil (55%), duas da China (18%), uma dos Países 

Baixos, Irã e Irlanda (9% cada). 

Das bases de dados, aquela que apresentou maior número de 

publicação foi a PubMed, com cinco estudos (42%), seguido de SciELO, 

com três estudos (26%), SCOPUS, LILACS, CINAHL e Web of Science 

com um estudo (8%). 
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Quadro 4: Dados metodológicos referentes instrumentos e abordagem 

da pesquisa. 

ARTIGOS INSTRUMENTOS 
ABORDAGEM DE 

PESQUISA 

E1 PEP e Questionário Quantitativa/Qualitativa 

E2 Grupo focal e Entrevistas 

semiestruturadas 

Qualitativo 

E3 Estudo de caso Quantitativa/Qualitativa 

E4 Questionário Quantitativa/Qualitativa 

E5 Estudo de caso Qualitativa 

E6 Estudo de caso Qualitativa 

E7 Revisão narrativa Qualitativa 

E8 Entrevista e Questionário Quantitativa/Qualitativa 

E9 Questionário, PEP e Entrevista Quantitativa/Qualitativa 

E10 Grupo focal Qualitativa 

E11 Avaliações clínicas Quantitativa/Qualitativa 

 

Em relação ao Nível de Evidência, dos onze estudos, foram 

analisados pela Ferramenta COREQ, sendo três classificadas como nível 

de evidência II, três com nível de evidência III e cinco com nível de 

evidência IV. 

Quadro 5 - Nível de evidências por tipo de estudos, Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil, 2018. 
 

NE* TIPOS DE ESTUDOS 

1 Revisões sistemáticas ou meta-análise de relevantes ensaios clínicos. 

2 Evidências de pelo menos um ensaio clinico randomizado controlado 

bem delineado. 

  3  Ensaios clínicos bem delineados sem randomização.  

4 Estudos de coorte e de caso-controle bem delineados. 

  5  Revisão sistemática de estudos descritivos e qualitativos.  

6 Evidencias derivadas de um único estudo descritivo ou qualitativo. 

7 Opinião de autoridades ou comitês de especialistas incluindo 

  interpretações de informações não baseadas em pesquisas.  

Fonte: Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) (12,13). 

*NE: Nível Evidência 



38 
 

 
 
 
 

 

Quadro 6: síntese de estudo primário – E1 
 

 Estudo 1 

Título: No identifiable Hb1Ac or lifestyle change after a comprehensive 

diabetes programme including motivational interviewing: a cluster randomised 

trial. 

Autores: Jansink R, Braspenning J, Keizer E, Weijden T, Elwyn G, GrolL R. 

Periódico: Scand J Prim Health Care 

Ano: 2013 

País: Países Baixos 

Fonte: Pubmed 

Objetivo: Estudar a eficácia de um programa abrangente de diabetes na 

prática geral que integra o aconselhamento de estilo de vida centrado no 

paciente em cuidados estruturados com diabetes. 

Detalhamento da amostra:940 pacientes com diabetes tipo 2 com uma 

concentração de HbA1c acima de 7%, e um índice de massa corporal (IMC) 

acima de 25 kg / m2 

Detalhamento metodologico: As práticas gerais foram recrutadas para 

participar de um ensaio randomizado de cluster na parte sudeste dos Países 

Baixos, de maio de 2006 a fevereiro de 2007. A randomização foi realizada no 

nível da clínica geral (estratificada por tamanho de prática e nível de 

urbanização). Pacientes com diabetes tipo 2 eram elegíveis para participar 

quando tinham menos de 80 anos, tinham uma HbA1c acima de 7% e um 

índice de massa corporal (IMC) acima de 25 kg / m2. Os critérios de exclusão 

foram comorbidade complexa e tratamento no hospital. A equipe de pesquisa 

fez uma lista de todos os pacientes elegíveis através da triagem dos arquivos 

médicos antes da alocação. Os pacientes foram convidados por carta e 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Enfermeiros 

responsáveis pelo acompanhamento desses pacientes passaram por um 

treinamento com instruções. Eles receberam uma explicação oral e por escrito 

da manutenção de registros e recomendações para acompanhamento regular 

por telefone para pacientes com diabetes. Durante o período de intervenção, a 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3656395/
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equipe de pesquisa chamou uma enfermeira da prática uma vez por trimestre 

(três vezes) para perguntar sobre o desenvolvimento do aconselhamento de 

saúde. Cerca de quatro meses após a última sessão de treinamento, os 

enfermeiros foram convidados a participar de uma reunião de 

acompanhamento para discutir as barreiras na prática e receber feedback 

sobre sua própria gravação de vídeo. 

Resultados: Análises de regressão linear e logística multinível ajustadas para 

os desfechos iniciais mostraram que, apesar da participação ativa do 

enfermeiro na intervenção, o programa abrangente não foi mais eficaz que o 

tratamento usual após 14 meses, conforme mostrado pelos níveis de HbA1c 

(diferença entre os grupos = 0,13; IC 20,8–0,35 e dieta (gordura (diferença 

entre grupos = 0,19; IC 20,82–1,21), hortaliças (diferença entre grupos = 0,10; 

IC-0,21–0,41), frutas (diferença entre grupos = 20,02; IC 20,26–0,22) e 

atividade (diferença entre grupos = 21,15; IC 212,26-9,97), ou qualquer uma 

das outras medidas de parâmetros clínicos, prontidão do paciente para mudar 

ou qualidade de vida. 

Conclusões: Um programa abrangente que integra aconselhamento sobre 

estilo de vida baseado em princípios de entrevista motivacional integrados aos 

cuidados estruturados com diabetes não alterou a HbA1c ou o estilo de vida 

relacionado à dieta e atividade física. Assim, questionamos o impacto da 

entrevista motivacional em termos de sua capacidade de melhorar o 

atendimento de rotina ao diabetes na prática geral. 

Nível de evidência: II 

 

Quadro 7: síntese de estudo primário – E2 
 

 Estudo 2 

Título: Implementing a peer-support intervention for people with type 2 

diabetes: a qualitative study. 

Autores: Paul G , Keogh K., D'Eath M, Smith SM 

Periódico: Family Practice 

Ano: 2013 

País: Irlanda 

Fonte: PubMed 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Paul%20G%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=23836093
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Keogh%20K%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=23836093
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=D%27Eath%20M%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=23836093
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Smith%20SM%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=23836093
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Objetivo: Explorar a experiência de participantes de pares e praticantes de 

enfermeiros na implementação de uma intervenção de apoio de pares para 

pessoas com diabetes tipo 2. 

Detalhamento da amostra: Os participantes foram selecionados entre as 20 

práticas gerais, 395 pacientes e 29 apoiadores que participaram dos 

principais ECR. Seis profissionais de enfermagem, 15 apoiadores de pares e 

33 pacientes do grupo de intervenção  participaram  deste  estudo 

qualitativo. A amostragem objetiva estratificada foi usada para recrutar 

participantes de uma ampla gama de práticas gerais que diferiam em 

tamanho (grande / pequeno) e localização (áreas urbanas / rurais e afluentes 

/ carentes). A coleta de dados foi realizada nas práticas gerais. 

Detalhamento metodológico:O estudo foi realizado na prática familiar na 

Irlanda. Os participantes foram selecionados entre  os  pacientes,  colegas 

de apoio e enfermeiros que participaram de um estudo controlado 

randomizado de dois anos de apoio de pares no diabetes tipo 2. A amostra 

foi composta por 6 enfermeiras práticas, 15 apoiadores de pares e 33 

participantes de intervenção. Os dados  foram coletados por meio de 

grupos focais e entrevistas semi estruturadas e transcritos na íntegra. Os 

principais temas e conceitos foram identificados usando a análise do 

framework. 

Resultados: Os seguintes temas surgiram: quem é convidado para ser um 

partidário? treinamento e apoio aos apoiadores de pares; e reuniões de 

apoio entre pares e desafios de fornecer  um  programa  de  apoio  de  

pares. Recrutar  partidários  através  das  práticas  gerais  foi   bem 

sucedido. Embora alguns partidários hesitassem em participar inicialmente, 

eles estavam satisfeitos com seu papel e se sentiam bem treinados e 

apoiados. Os participantes foram extremamente positivos sobre as reuniões 

de apoio de pares. Saudaram o fato de que as reuniões foram conduzidas 

por um colega; no entanto, alguns participantes relataram que gostariam de 

receber contribuições ocasionais de profissionais de saúde. O elemento 

“Perguntas Mais Freqüentes” da intervenção foi muito popular entre os 

participantes e os apoiadores de pares. 

Conclusão: Este estudo revelou que era viável implementar uma 
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intervenção de apoio entre pares no contexto da prática geral. Desafios da 

entrega de tal intervenção foram identificados, particularmente em relação à 

participação em reuniões, e devem ser considerados em futuras pesquisas 

na área. 

Nível de evidência: IV 

 

Quadro 8: síntese de estudo primário – E3 
 

 Estudo 3 

Título: Effects of Patient Empowerment Programme (PEP) on clinical 

outcomes and health service utilization in type 2 diabetes mellitus in primary 

care: an observational matched cohort study. 

Autores: Wong CK, Wong WC, Lam CL, Wan YF, Wong WH, Chung KL, Dai 

D, Tsui EL, Fong DY. 

Periódico: PLoS One 

Ano: 2014 

País: China 

Fonte: PubMed 

Objetivo: Avaliar os efeitos de um grande programa de empoderamento de 

pacientes baseado na população (PEP) sobre os desfechos clínicos e as taxas 

de utilização de serviços de saúde em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 

(DM2) na atenção primária. 

Detalhamento da amostra: Uma amostra aleatória estratificada de 1.141 

pacientes com DM2 matriculados no PEP entre março e setembro de 2010 

foram selecionados de clínicas gerais (GOPC) em Hong Kong e comparados 

com um número igual de pacientes com DM2 que não participaram do PEP 

(grupo não-PEP). pareados por idade, sexo e grupo de níveis de HbA1C. 

Detalhamento metodológico:Foram realizadas sessões de PEP facilitadas 

por um profissional de saúde com formação especializada, om duração total 

de 300 minutos. Estabeleceu-se metas e habilidades para resolver 

problemas, compartilhamento de experiências de automonitoramento, 

gerenciamento de enfrentamento do estresse, apoio psicossocial e trabalho 

em rede,  e comunicação com profissionais de saúde.  Todos  os  indivíduos 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wong%20CK%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=24788804
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wong%20WC%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=24788804
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lam%20CL%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=24788804
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wan%20YF%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=24788804
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wong%20WH%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=24788804
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chung%20KL%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=24788804
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dai%20D%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=24788804
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dai%20D%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=24788804
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tsui%20EL%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=24788804
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fong%20DY%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=24788804
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com DM2 que participaram de pelo menos uma sessão de PEP e tiveram 

pós-avaliação realizada aos 12 meses a partir da linha de base foram 

incluídos na avaliação dos resultados. Os indivíduos com DM2 foram 

identificados com o código da Classificação Internacional de Cuidados 

Primários-2 (ICPC-2) de 'T90', através da base de dados do sistema de 

gestão clínica do Hong Kong Hospital Authority. Um total de 2.407 indivíduos 

com DM2, que se inscreveram no PEP e participaram de pelo menos uma 

sessão de PEP entre 1º de março de 2010 e 30 de setembro de 2010, foram 

incluídos na avaliação dos desfechos clínicos das taxas de assistência e 

utilização do serviço. 1.141 indivíduos estratificados por idade (<60, 60-70 e> 

70 anos  de  idade),  sexo  e  gravidade  da  doença  (hemoglobina  glicada 

A 1c [HbA 1c ] ≤ 7%, HbA 1c 7,1% –8,4% e HbA 1c> 8,4%) foram selecionados 

aleatoriamente para esta avaliação do estudo de eficácia da PEP. Os 

participantes não PEP que tinham sido acompanhados nos ambulatórios 

gerais de Hong Kong Hospital Authority (GOPC) ou em clínicas de medicina 

familiar por mais de 12 meses antes de 30 de setembro de 2010 mas que 

não participaram no PEP foram definidos como controles não PEP . Para 

compensar a coorte ou o efeito placebo do grupo intervencionado, 1.141 

adultos com DM2 foram pareados com os sujeitos da PEP quanto à idade, 

sexo e grupos HbA1c como grupo controle do estudo. Definimos os sujeitos 

como tendo hipertensão e complicações diabéticas de acordo com o sistema 

de codificação de diagnóstico da Classificação Internacional de Doenças, 

Nona Revisão, Modificação Clínica (CID-9-CM) e ICPC-2. 

Resultados:Comparado com o grupo não-PEP, o grupo PEP alcançou 

melhorias adicionais nos resultados clínicos ao longo do período de 12 

meses. Uma porcentagem significativamente maior de pacientes no grupo 

PEP atingiu HbA 1C ≤ 7% ou LDL- C ≤ 2,6 mmol / L aos 12 meses de 

acompanhamento em comparação com o grupo sem PEP. PEP grupo teve 

uma média de 0,813 menos visitas GOPC em comparação com o grupo não- 

PEP. 

Conclusões: PEP foi eficaz na melhoria dos resultados clínicos e reduziu a 

taxa  de  utilização  clínica  geral   ambulatorial  durante  um  período  de  12 

meses. O fortalecimento dos  pacientes  com DM2 no autogerenciamento de 
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sua doença pode melhorar a qualidade do tratamento do diabetes na 

atenção primária. 

Nível de evidência: III 

 

Quadro 9: síntese de estudo primário – E4 
 

 Estudo 4 

Título: Effectiveness of individual and group interventions for people with 

type 2 diabetes 

Autores: Imazu MFM, Faria BN, Arruda GO, Sales CA, Marcon SS 

Periódico: Revista Latino-Americana de Enfermagem 

Ano: 2015 

País: Brasil 

Fonte: SciELO 

Objetivo: Comparar a efetividade de duas intervenções educativas utilizadas 

por um profissional de saúde no acompanhamento de indivíduos com 

diabetes mellitus tipo 2 (DM2), quanto ao conhecimento da doença, impacto 

na qualidade de vida e adoção de ações de autocuidado. 

Detalhamento da amostra: Para o presente estudo, selecionou-se uma 

população por conveniência de um campo específico de estudo: indivíduos 

que se inscreveram no Programa de Monitoramento, entre outubro de 2011 e 

fevereiro de 2012. Todos os indivíduos com DM2 (com ou sem comorbidades), 

de ambos os sexos 18 anos de idade, e inscritos no programa durante este 

período foram convidados a participar do estudo enquanto aguardavam para 

serem atendidos. No período citado acima, dos 270 sujeitos inscritos, 85 não 

possuíam diagnóstico de DM2 e, dos 185 que preenchiam os critérios de 

inclusão, 35 recusaram-se a participar do estudo. Assim, foram efetivamente 

estudados 150 sujeitos. 

Detalhamento metodologico: Estudo comparativo, longitudinal, prospectivo, 

realizado com 150 sujeitos com diabetes tipo 2, analisados segundo o tipo de 

participação no programa (indivíduo e / ou grupo). Os participantes da 

intervenção individual (II) receberam consultas de enfermagem a cada seis 

meses e os da intervenção grupal (GI) participaram de reuniões semanais por 
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três meses. Os dados foram coletados por meio de quatro questionários: 

Questionário de identificação, Questionário de Áreas Problemáticas em 

Diabetes (PAID), Questionário de Atividades de Autocuidado em Diabetes 

(SDSCA) e Escala de Conhecimento em Diabetes (DKN-A). Os dados foram 

analisados pelos testes de Friedman e Mann Whitney, considerando 

significância estatística de p ≤ 0,05. 

Resultados:  Houve  aumento  do  conhecimento  sobre  a  doença  no  II   (p 

<0,003) e GI (p <0,007), com redução do impacto na qualidade de vida no II (p 

<0,007) e melhora nas ações de autocuidado no GI (p <0,001). 

Conclusões:Nos dois modelos de intervenção, foram observadas melhorias 

nos indicadores ao longo do período de monitoramento de seis meses. 

Nível de evidência: III 

 

Quadro 10: síntese de estudo primário – E5 
 

 Estudo 5 

Título: Percepção de pessoas com diabetes mellitus tipo 2 acerca de um 

processo de educação para a saúde. 

Autores:Santos AL, Cecílio HPM, Marcon SS 

Periódico: Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste 

Ano: 2015 

País: Brasil 

Fonte: LILACS 

Objetivo: Apreender a percepção de pessoas com diabetes mellitus tipo 2 

acerca da participação em um processo de educação para a saúde. 

Detalhamento da amostra: Pessoas com diabetes tipo 2, maiores de 18 

anos, de ambos os sexos, cadastradas na Associação de Diabéticos de 

Maringá, Paraná, Brasil 

Detalhamento metodológico: Investigação qualitativa, desenvolvida com 26 

pessoas com diabetes cadastradas na Associação de Diabéticos. 

Realizaram-se 12 encontros intitulados “processo reflexivo-educativo”, 

fundamentando-se na estratégica teórico-metodológica dos Círculos de 

Cultura. Encontros gravados, transcritos e analisados segundo identificação 

de temas geradores e situações limite. 
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Resultados: Emergiram duas unidades temáticas: Estar em grupo: espaço 

de acolhimento e construção de conhecimento; e, Percebendo mudanças 

decorrentes do estar em grupo. Os encontros participativos mostraram-se 

eficiente, à medida que se configuraram como rede de apoio, espaço de 

motivação, construção de conhecimento sobre a doença, convivência com 

ela, e aproximação entre profissionais e indivíduos. 

Conclusões: A educação em saúde com abordagem participativa foi 

percebida como satisfatória, favorecendo a convivência com a doença e a 

mudança de hábitos. 

Nível de evidência: IV 

 

Quadro 11: síntese de estudo primário – E6 
 

 Estudo 6 

Título: Peer Support for Diabetes Management in Primary Care and 

Community Settings in Anhui Province, China 

Autores: Zhong X, Wang Z, Fisher EB, Tanasugarn C. 

Periódico: Annals of Familly Medicine 

Ano: 2015 

País: China 

Fonte: PubMed 

Objetivo: Avaliamos um programa de apoio a líderes de pares (PLP) para o 

autogerenciamento do diabetes na China em termos de aceitabilidade e 

viabilidade; implementação; vantagens percebidas; desvantagens e barreiras; 

alcance e recrutamento; eficácia em termos de conhecimento sobre diabetes e 

impactos clínicos; adoção; e sustentabilidade. 

Detalhamento da amostra: A equipe da CHSC recrutou 19 líderes pares 

que haviam sido diagnosticados com diabetes tipo 2 por mais de 1 ano, 

estavam dispostos a se voluntariar e geralmente aderiam aos esquemas de 

manejo de medicamentos e comportamentais. Critérios adicionais foram 

altruísmo, personalidade positiva e sociável, disponibilidade de tempo, 

compreensão   da   importância   da   confidencialidade   do   paciente,  bom 

relacionamento  com  os  moradores  da  comunidade  e  liderança  em suas 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhong%20X%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=26304972
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20Z%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=26304972
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fisher%20EB%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=26304972
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tanasugarn%20C%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=26304972
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comunidades. A seleção adicional foi baseada na disposição de colaborar 

com a equipe do Centro de Serviço de Saúde Comunitária (CMSC) em 

resposta a problemas imprevistos, comprometer-se com o cronograma do 

projeto, assumir as responsabilidades dos líderes pares e aderir às políticas 

do programa, participar de três dias de treinamento e entrar em contato com 

os membros do grupo. freqüentemente. Os líderes de pares eram adultos 

aposentados que tinham diabetes por uma média de 9,3 anos. Embora 

alguns fossem não profissionais, um número tinha experiência de trabalho 

em ensino, enfermagem ou afins. Dezesseis dos 19 eram do sexo masculino 

(84,2%). 

Detalhamento metodológico: Dentro de cada uma das 3 cidades da 

província de Anhui, 2 subcomunidades foram aleatoriamente designadas para 

atendimento habitual ou PLSP. Líderes de pares e funcionários de Centros de 

Serviços de Saúde Comunitária (CHSCs) lideraram reuniões educacionais 

quinzenais. Líderes de pares também conduziram reuniões de discussão 

quinzenais, promoveram o cuidado regular através dos CHSCs, organizaram 

atividades informais de promoção de saúde (por exemplo, grupos de 

caminhada e tai chi) e forneceram apoio informal aos participantes por meio 

de contato casual. 

Resultados: As avaliações qualitativas indicaram aceitação e respostas 

positivas ao programa entre pacientes, líderes de pares e funcionários da 

CHSC. A implementação foi bem sucedida em 2 de 3 subcomunidades, a 

terceira não pela falta de recursos humanos. As vantagens relatadas incluíam 

o apoio dos pares como uma ponte entre os CSHs e seus pacientes. Em 2 

locais onde o PLSP foi implementado, análises controlando as diferenças de 

linha de base e local mostraram benefícios significativos para PLSP em 

relação aos controles (P <0,05) para conhecimento, autoeficácia, IMC, 

pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica, e tanto em jejum quanto 

Glicose no sangue pós-prandial de 2 horas. O Departamento Provincial de 

Saúde de Anhui ampliou o modelo PLSP para outras comunidades e para a 

prevenção e gestão de doenças cardiovasculares. 

Conclusões: O PLSP foi bem aceito, viável, com recursos administrativos e 

de pessoal suficientes, efetivos para aqueles que participaram e 
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generalizáveis para outros locais e problemas de saúde. 

Nível de evidência: III 

 

Quadro 12: síntese de estudo primário – E7 
 

 Estudo 7 

Título: An empowering approach to promote the quality of life and self- 

management among type 2 diabetic patients. 

Autores: TOL, A. et al. 

Periódico: Journal of Education and Health Promotion 

Ano: 2015 

País: Irã 

Fonte: PubMed 

Objetivo: Avaliar uma abordagem dominante no que diz respeito à educação 

de pacientes diabéticos e ao desenvolvimento de habilidades de manejo e 

qualidade de vida. 

Detalhamento da amostra: Artigos que abordam empoderamento aos 

usuários que vivem com Dm2. 

Detalhamento metodológico: Revisão narrativa 

Resultados: O aprimoramento dos comportamentos de autogestão está 

sendo discutido como uma ponte construída para alcançar o bem-estar e a 

qualidade de vida dos pacientes diabéticos. Precisamos apontar cinco 

princípios gerais da educação de autogestão a esse respeito. A educação 

sobre o diabetes é eficaz para melhorar e desenvolver resultados clínicos e 

uma melhor qualidade de vida, pelo menos a curto prazo. O programa de 

educação de autogestão da diabetes mudou de abordagens tradicionais a 

modelos baseados em capacitação. Como há muitos fatores envolvidos na 

escolha da abordagem educacional, não há um programa ou uma 

abordagem perfeita. Eles mudam de acordo com as necessidades e 

objetivos do paciente. Além disso, a educação em grupo é eficaz. Dentro do 

programa educacional, o apoio contínuo é crucial para estabilizar as 

mudanças nos participantes. Estabelecer objetivos comportamentais é uma 

estratégia fundamental no apoio ao comportamento de autogestão 
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Conclusão: O empoderamento tem sido discutido como uma abordagem 

dominante no apoio aos pacientes com doença crônica, particularmente 

diabetes tipo 2. Espera-se que seja possível mudar da abordagem tradicional 

para a abordagem de empoderamento ao lidar com pacientes com doenças 

crônicas, fortalecendo a capacidade de fortalecer suas habilidades, 

competências e habilidades, para que possam melhorar a qualidade de suas 

vidas. 

Nível de evidência: IV 

 

Quadro 13: síntese de estudo primário – E8 
 

 Estudo 8 

Título: Avaliação da intervenção telefônica na promoção do autocuidado em 

diabetes: ensaio clínico randomizado 

Autores: Fernandes BSM, Reis IA, Torres HC 

Periódico: Revista Latino-Americana de Enfermagem 

Ano: 2016 

País: Brasil 

Fonte: SciELO 

Objetivo: Avaliar a efetividade da intervenção telefônica na promoção do 

autocuidado relacionado à atividade física e ao seguimento de um plano 

alimentar, em usuários com diabetes, quando comparada ao 

acompanhamento convencional dos usuários, durante o período de seis 

meses. 

Detalhamento da amostra: Foram incluídos no estudo usuários 

diagnosticados com diabetes, com idade entre 30 e 80 anos, em decorrência 

da maior prevalência da doença nessa faixa etária(10), com acesso a linha 

telefônica fixa ou móvel e que participassem de, pelo menos, duas 

intervenções telefônicas. Foram excluídos usuários com diagnóstico de 

diabetes tipo I, que não atenderam as ligações após cinco tentativas 

consecutivas, bem como usuários que mudaram de endereço e telefone no 

decorrer do estudo. 

Detalhamento metodológico: Trata-se de um ensaio clínico randomizado, 
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no qual participaram 210 usuários com diabetes, vinculados a oito Unidades 

Básicas de Saúde de Belo Horizonte, Minas Gerais. O grupo-experimental 

(104 usuários) recebeu seis intervenções telefônicas em seis meses de 

acompanhamento; o grupo-controle (106 usuários) recebeu 

acompanhamento convencional. Para avaliar as práticas de autocuidado, 

relacionada à atividade física e ao seguimento do plano alimentar saudável, 

em ambos os grupos, aplicou-se o questionário de autocuidado antes das 

intervenções, três e seis meses após o seu início. 

Resultados:   O   efeito  médio  dos escores de autocuidado no grupo- 

experimental a pontuação foi de 1,03 a 1,78 maior do que o grupocontrole, 

apresentando melhora progressiva e significativa (valor-p<0,001). 

Conclusão: A intervenção telefônica realizada com usuários com diabetes 

mellitus tipo 2, testada como estratégia educativa, foi efetiva na promoção do 

autocuidado relacionado à atividade física e ao seguimento de um plano 

alimentar. Espera-se que este estudo tenha desdobramentos futuros, 

implementando a intervenção telefônica para a educação em diabetes na 

Atenção Primária em Saúde, e que essa estratégia possa ser avaliada 

quanto à sua contribuição no controle clínico da diabetes mellitus tipo 2. 

Nível de evidência: II 

 

Quadro 14: síntese de estudo primário – E9 
 

 Estudo 9 

Título: A pilot study of a Community Health Agent-led type 2 diabetes self- 

management program using Motivational Interviewing-based approaches in a 

public primary care center in Sao Paulo, Brazil 

Autores: Do Valle Nascimento TMR, Resnicow K, Nery M,Brentani, A., 

Kaselitz E,Agrawal P, Mand S,Heisler M. 

Periódico: BMC Health Services Research 

Ano: 2017 

País: Brasil 

Fonte: SCOPUS 

Objetivo: Examinar a viabilidade, aceitabilidade e resultados do treinamento 

de agentes comunitários de saúde (ACSs) em aconselhamento baseado em 
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entrevista motivacional (MI) para pacientes com diabetes mal controlado em 

um centro de atenção primária em São Paulo, Brasil. 

Detalhamento da amostra: Participantes potencialmente elegíveis com 

diabetes tipo 2 foram identificados a partir de registros médicos. Os 

participantes precisavam ter uma A1c de> 7,0% nos 6 meses anteriores e 

novamente no momento do recrutamento para a intervenção ser elegível. Os 

critérios de exclusão foram idade acima de 75 anos (como metas glicêmicas 

recomendadas são maiores para adultos nessa faixa etária), estar grávida, 

problemas de saúde terminal e condições (por exemplo, doença mental 

grave, demência) que impediriam a participação significativa. Os 

participantes que concordaram em participar do estudo completaram uma 

pesquisa de base e uma avaliação clínica em que a pressão arterial foi 

medida e o sangue foi retirado para ser enviado para análises dos níveis de 

A1c e colesterol no Laboratório Central do Hospital das Clínicas da 

Universidade de São Paulo. . 

Detalhamento metodológico: Dezenove ACS assalariados participaram de 

32 horas de treinamento em MI e planejamento  de  ações  

comportamentais. Com o apoio de sessões de treinamento de reforço, eles 

usaram essas habilidades em suas visitas domiciliares mensais regulares 

durante um período de 6 meses com 57 pacientes com diabetes com 

HbA1cs basal> 7,0%. O desfecho primário foi o relato dos pacientes sobre a 

qualidade do tratamento do diabetes, medido pela versão em português da 

escala PACIC (Patient Assessment of Chronic Illness Care). Os desfechos 

secundários incluíram mudanças nos comportamentos de autogestão do 

diabetes relatados pelos pacientes e na A1c, pressão arterial, colesterol e 

triglicérides. Também examinamos a fidelidade e a experiência dos ACS com 

a intervenção. 

Resultados:Os pacientes relataram melhorias ao longo do período de 6 

meses na qualidade do tratamento do diabetes recebido (pontuação PACIC 

melhorou 33 (+/− 19) para 68 (+/− 21) ( p  <0,001)). Eles relataram aumentos 

na atividade física ( p  = 0,001), consumo de frutas e legumes ( p  <0,001) e 

adesão à medicação ( p  = 0,002), mas nenhuma diminuição no consumo de 

alimentos   ricos   em   gordura   ( p  =   0,402)   ou   doces   ( p  =   .436). Os 
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participantes tinham níveis médios de 6 meses de A1c 0,34% mais baixos do 

que no início do estudo ( p  = 0,08) e melhoraram o LDL médio (-16,1 mg / 

dL, p  = 0,005) e os níveis de triglicérides (-38,725 mg / dL, p = 0,002). Dos 

16 ACS observados nas avaliações de fidelidade, 13 foram categorizados 

como de médio ou alto desempenho nas habilidades de IM, enquanto 3 

tiveram baixo desempenho. Os ACS expressaram entusiasmo em aprender 

novas habilidades, e muitos descreveram uma mudança do aconselhamento 

para encorajar os pacientes a definir seus próprios objetivos. 

Conclusão: Em ambientes escassos em recursos, é essencial utilizar 

plenamente os recursos de atenção primária existentes para conter a 

epidemia de diabetes e outras DNTs. Nossos resultados piloto apoiam o 

potencial de treinamento de ACSs para incorporar um suporte efetivo de 

autogerenciamento ao diabetes em seus encontros rotineiros com pacientes. 

Nível de evidência: IV 

 

Quadro 15: síntese de estudo primário – E10 
 

 Estudo 10 

Título: A percepção dos usuários com diabetes sobre a estratégia de 

educação em grupos na promoção do autocuidado 

Autores: Vieira GLC, Cecilio SG, Torres HC. 

Periódico: Escola Anna Nery Revista de Enfermagem 

Ano: 2017 

País: Brasil 

Fonte: LILACS 

Objetivo: Analisar a percepção dos usuários com diabetes Mellitus Tipo 2 

sobre a estratégia de educação em grupos na promoção do autocuidado. 

Detalhamento da amostra: Entre os critérios de inclusão para participar do 

estudo estavam: ter idade acima de 18 anos e possuir diagnóstico de 

diabetes Mellitus Tipo 2. Foram excluídas as pessoas que não atenderam 

aos critérios estabelecidos, bem como aquelas portadoras de sofrimento 

mental,  deficiência auditiva e de fala. As informações  clínicas  relacionadas 

aos   critérios   de   exclusão  foram   obtidas   por   meio   do prontuário.  Os 
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participantes dos grupos foram selecionados por meio de um sorteio 

realizado a partir da listagem dos usuários cadastrados com o diagnóstico de 

diabetes Mellitus Tipo 2 na farmácia da Unidade Básica de Saúde. Aqueles 

que atenderam aos critérios de inclusão (n = 56) receberam um convite para 

participar dos grupos via contato telefônico ou através do Agente 

Comunitário de Saúde. Dos 56 usuários convidados, 32 manifestaram o 

interesse em participar. 

Detalhamento metodológico: Estudo descritivo, de abordagem qualitativa, 

realizado entre janeiro de 2011 e setembro de 2012. A coleta de dados foi 

realizada com 12 usuários de uma Unidade Básica de Saúde que 

participaram da educação em grupos. Foram realizados dois grupos focais. 

Os dados foram analisados mediante a análise de conteúdo temática. 

Resultados: As categorias evidenciadas pelo estudo (aprendizagem por 

meio da participação nos grupos; autocuidado em diabetes; superação de 

barreiras na busca de um estilo de vida saudável; abordagem dos 

sentimentos por meio da educação em grupos; e benefícios relacionados à 

participação nos grupos) demonstram que a estratégia de educação em 

grupo contribui para a aprendizagem e estimula as práticas de autocuidado 

em diabetes. 

Conclusão: A educação em grupo apresenta-se como uma estratégia 

efetiva para auxiliar pessoas com diabetes a conviver melhor com a sua 

condição. 

Nível de evidência: IV 

 

Quadro 16: síntese de estudo primário – E11 
 

 Estudo 11 

Título: Avaliação dos efeitos de um programa educativo em diabetes: ensaio 

clínico randomizado. 

Autores: Torres HC, Pace AE, Chaves FF, Velasquez-Melendez G, Reis IA. 

Periódico: Revista de Saúde Pública 

Ano: 2018 

País: Brasil 
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Fonte: SciELO 

Objetivo: Avaliar a efetividade do programa educativo em diabetes mellitus 

na atenção primária à saúde. 

Detalhamento da amostra: As pessoas foram recrutadas por meio de 

registros em prontuários clínicos das Unidades Básicas de Saúde. Além de 

possuir o diagnóstico de DM tipo 2, os critérios de inclusão foram ter idade 

entre 30 e 70 anos e ter disponibilidade para comparecer aos atendimentos 

realizados ao longo do estudo. Os principais critérios de exclusão foram ter 

incapacidade de leitura e possuir complicações crônicas definidas como 

insuficiência renal, cegueira, amputação de membros, entre outras 

Detalhamento metodológico: Este ensaio clínico randomizado por 

conglomerados foi realizado em amostra de 470 pessoas com diabetes 

mellitus tipo 2, provenientes de oito unidades de saúde, alocadas 

aleatoriamente em dois grupos: intervenção (n = 231) e controle (n = 239). O 

grupo intervenção participou do programa educativo composto de três 

estratégias: educação em grupo, visita domiciliar e intervenção telefônica. 

Simultaneamente, o grupo controle foi acompanhado individualmente. O 

acompanhamento dos grupos ocorreu ao longo de nove meses no ano de 

2012. Foram realizadas avaliações clínicas no tempo inicial (T0 ), três (T3 ), 

seis (T6 ) e nove (T9 ) meses depois do início da intervenção. 

Resultados: Após nove meses de seguimento, permaneceram no estudo 

341 usuários, 171 no grupo controle e 170 no grupo intervenção. A média de 

idade dos usuários era de 60,6 anos. Em ambos os grupos, observou-se 

diferenças estatisticamente significativas nos níveis médios de HbA1c ao 

longo do tempo de acompanhamento (p < 0,05). Porém, o nível médio de 

HbA1c nos tempos T3 , T6 e T9 foi significativamente menor entre as 

pessoas do grupo intervenção (p < 0,05) 

Conclusão: O modelo do programa educativo desenvolvido foi efetivo para a 

melhora do controle glicêmico dos participantes do grupo intervenção. 

Nível de evidência: II 
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4.2. Categorização de dados 

 
 

Após inclusão dos estudos, foram construídas categorias, a partir da 

extração dos resultados e aproximação da temática (quadro 16). Totalizaram, 

ao final, duas categorias: 

 
Categoria 1: As práticas de promoção da saúde com foco no usuários que 

vivem com diabetes mellitus tipo 2; 

 
Categoria 2: Grupo educativo: espaço de acolhimento e construção 

participativa do conhecimento ; 

 
Quadro 17: Estudos identificados com fragmentos e temáticas 

prevalentes para a categorização: 

ID Fragmentos 
Temáticas 

prevalentes 
Categorias 

E1 The findings on diabetes 

process indicators 

revealed that the number 

of patients receiving 

lifestyle advice neither 
increased nor decreased 

as a result of the 

comprehensive diabetes 

programme. [...]Patients 

with type 2 diabetes were 

no more ready to change 

lifestyle in the 

intervention practices 

than in usual care, and 

the adherence of nurses to 

guidelines for process 

measures showed no 

relevant improvement, 

despite their active 

participation in the training 
programme. 

Entrevista Motivacional 

Intervenção telefônica 

Ineficiência nas 
entrevistas 

motivacionais feitas 

pelos enfermeiros; 

 
É necessário estar 

preparados para a 

mudança no estilo de 

vida. 

Categoria 1 

E2 The predominantly positive 
experiences reported in 
this study suggest the 

implementation of peer- 

support meetings for 

Educação entre pares; 

 
A adesão e motivação 
dos usuários 

influenciam na 

Categoria 1 
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 people with type 2 

diabetes was acceptable 

to the participants, peer 

supporters and practice 

nurses involved. [...] which 
did not indicate any 

significant improvement 

in diabetes outcomes or 

measures of 

psychosocial well-being 

or support.[...] but the 

potential gains in terms 

of improved long-term 
outcomes may be higher. 

mudança do estilo de 

vida. 

 

E3 Our study provided 

evidence in support of 

the value of structured 

group-based 

empowerment programs 

for T2DM patients in the 

primary-care setting. 

Programa de 

empodermento do 

paciente (PEP); 

 

Apoio psicossocial; 

 
O autogerenciamento 

de sua doença pode 

melhorar a qualidade 

do tratamento do 

diabetes na atenção 
primária. 

Categoria 1 

E4 The data from this study 
show improvements in the 

scores related to 

knowledge about the 

disease, after six months 

of intervention, in both 

groups; improvements in 

the scores related to the 

impact of the disease on 

the quality of life, after 

three and six months, 

only for the individual 

intervention; and a 

positive influence 

regarding the adherence 

to self-care practices, at 

three and six months, 

only for the group 

intervention. 

Atendimento individual 
x grupo educativo. 

Categoria 1 

Categoria 2 

E5 A educação em saúde 

utilizando grupos com 

abordagem participativa 

mostrou-se eficiente para 
a  melhora  da convivência 

Educação em saúde 
em grupos; 

 

Aprendizagem 
participativa; 

Categoria 1 

Categoria 2 
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 com a doença, mediante a 

conscientização        dos 

indivíduos com 

consequente mudança 

de hábitos. Acredita-se 

que mudanças como a 

melhora no automanejo, 

na aceitação da doença e 

no desenvolvimento da 

responsabilidade para com 

a saúde, estiveram 

estreitamente relacionadas 

com a autonomia 

alcançada a partir da 

atividade     educativa,     e 

construída de forma 
conjunta e participativa. 

 
Aprendizagem e 

autogerenciamento em 

saúde. 

 

E6 The PLSP proved well 

accepted and feasible if it 

is provided administrative 

support and staff 

resources. It was effective 

in improving diabetes 

knowledge and clinical 

outcomes for those who 

attended peer-support 
groups. 

Educação entre pares; 

Gerenciamento da 

diabetes; 

Categoria 1 

E7 Empowerment is a 

positive concept that refers 

to the patient's facilities, 

abilities and surrounding 

environment. The concept 

was formed in order to 

detect problems, defects 
and interfere in them. It 

enables and empowers 

people and causes the 

power and strength to 

pass from one person or 

one group to another 

one.[...] Empowerment 

skills include solving 

problems, boosting self- 

confidence and creating 

strategies to create 

mutual trust. 

Empoderamento gera 
autoconfiança e gestão. 

 

Promoção em saúde 

 
O papel da equipe de 

saúde é fornecer 

educação em diabetes 

e apoio psicológico 

para que os pacientes 

possam tomar decisões 

informadas sobre seu 

autogerenciamento 

diário do diabetes. 

Categoria 1 

E8 Observa-se que o 

acompanhamento 

sistematizado, bem 
como o uso de uma 

Uso de telefone para 

abordagem de 

promoção em saúde; 

Categoria 1 
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 abordagem centrada no 

usuário e suas 

necessidades, na qual ele 

foi o próprio agente 

transformador da sua 
realidade, tenha 

contribuído para 

melhorar as práticas de 

atividade física e do 

seguimento do plano 

alimentar, entre os 

usuários do grupo- 

experimental. Esses 

dados podem se 

relacionar ao fato de as 

ligações telefônicas 

possibilitarem diálogo, 

reflexão e, por 

conseguinte, 

corresponsabilização 

dos usuários com 

diabetes em relação à 

própria saúde[...]O uso 

do telefone é 

considerado um método 

eficaz para abordar o 

usuário em sua casa ou 

comunidade, em 

horários flexíveis, além 

de otimizar o tempo. 

 
Aumento da utilização 

de telefones móveis 

pela população; 
 

Linguagem 

compreensível a 

população; 

 
Otimização do tempo. 

 

E9 Encontramos melhorias 

promissoras nas 

avaliações dos 

participantes sobre a 

qualidade dos cuidados 

com o diabetes que 

receberam e de suas 

interações com seus ACS, 
bem como sobre os 

principais 

comportamentos de 

autogerenciamento do 

diabetes e fatores de 

risco clínicos. 

Entrevistas 

motivacionais 

realizadas pelos ACS 

geram 

autogerenciamento do 

seu cuidado. 

 

Redução da percepção 

de cobrança pelos 
usuários. 

Categoria 1 

E10 Os participantes relataram 

que  adquiriram 

conhecimentos 

relacionados ao uso de 

medicamentos,    à 
alimentação  saudável  e à 

Grupo educativo e 

troca de experiências; 

 

Desafio dos 
profissionais em 
tratarem de aspectos 

Categoria 1 

Categoria 2 
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 prática de exercícios 

físicos. Além disso, foi 

possível observar a 

conscientização acerca da 

importância   do 

aprendizado sobre o 

diabetes na prevenção de 
complicações. Verificou- 

se, ainda, a ocorrência 

da aprendizagem no 

espaço grupal, por meio 

da troca de experiências 

e sentimentos (mútua 

representação interna). Os 

usuários relataram possuir 
dificuldades  para 

modificar os hábitos de 

vida com os quais 

estavam acostumados 

até descobrirem o 

diagnóstico [...] a partir 

da participação na 

educação em grupo, tais 

barreiras puderam ser 

trabalhadas e discutidas 

com os outros 

participantes. 

psicossociais dos 

usuários diabéticos; 

 

Desafio dos usuários 

da mudança de estilo 

de vida 

 

E11 No grupo intervenção, 

houve uma diminuição dos 

valores das variáveis 

referentes ao controle 
metabólico. Por se tratar 

de intervenção educativa 

com três estratégias 

(educação em grupo, 

visita domiciliar e 

intervenção telefônica), 

ela permitiu uma maior 

flexibilidade para a sua 

condução e pode ter 

favorecido essa redução, 

como encontrado em 

outros estudos. 

Abordagem em 

Grupo; 

 

Visita domiciliar para 

apoio às necessidades 

do usuário; 

 

Intervenção telefônica; 

Categoria 1 

Categoria 2 
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4.2.1- Categoria 1: As práticas de promoção da saúde com foco nos 

usuários que vivem com diabetes mellitus tipo 2. 

 
 

ID Fragmentos Temáticas prevalentes 

E1 The findings on diabetes process 

indicators revealed that the number of 

patients receiving lifestyle advice 
neither increased nor decreased as a 

result of the comprehensive 

diabetes programme. [...]Patients 

with type 2 diabetes were no more 

ready to change lifestyle in the 

intervention practices than in usual 

care, and the adherence of nurses to 

guidelines for process measures 

showed no relevant improvement, 

despite their active participation in the 
training programme. 

Entrevista Motivacional 

Intervenção telefônica 

Ineficiência nas 

entrevistas motivacionais 

feitas pelos enfermeiros; 

 
É necessário estar 

preparados para a 

mudança no estilo de 

vida. 

E2 The predominantly positive experiences 

reported in this study suggest the 

implementation of peer-support 

meetings for people with type 2 

diabetes was acceptable to the 

participants, peer supporters and 

practice nurses involved. [...] which did 

not indicate any significant 

improvement in diabetes outcomes 

or measures of psychosocial well- 

being or support.[...] but the 

potential gains in terms of improved 

long-term outcomes may be higher. 

Educação entre pares; 

 
A adesão e motivação dos 

usuários influenciam na 

mudança do estilo de 

vida. 

E3 Our study provided evidence in 

support of the value of structured 

group-based empowerment 

programs for T2DM patients in the 

primary-care setting. 

Programa de 

empodermento do 

paciente (PEP); 

 
Apoio psicossocial; 

 
O autogerenciamento de 

sua doença pode 

melhorar a qualidade do 

tratamento do diabetes na 
atenção primária. 

E4 The data from this study show 
improvements in the scores related to 

knowledge about the disease, after 

six months of intervention, in both 

groups; improvements in the scores 
related  to the  impact of the disease 

Atendimento individual x 

grupo educativo. 
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 on the quality of life, after three and 

six months, only for the individual 

intervention; and a positive 

influence regarding the adherence to 

self-care practices, at three and six 

months, only for the group 
intervention. 

 

E5 A educação em saúde utilizando 

grupos com abordagem participativa 

mostrou-se eficiente para a melhora 

da convivência com a doença, 
mediante a conscientização dos 

indivíduos com consequente 

mudança de hábitos. Acredita-se que 

mudanças como a melhora no 

automanejo, na aceitação da doença e 

no desenvolvimento da 

responsabilidade para com a saúde, 

estiveram estreitamente relacionadas 

com a autonomia alcançada a partir da 

atividade educativa, e construída de 

forma conjunta e participativa. 

Educação em saúde em 

grupos; 

 

Aprendizagem 
participativa; 

 

Aprendizagem e 

autogerenciamento em 
saúde. 

E6 The PLSP proved well accepted and 

feasible if it is provided administrative 

support and staff resources. It was 

effective in improving diabetes 

knowledge and clinical outcomes for 

those who attended peer-support 
groups. 

Educação entre pares; 

Gerenciamento da 

diabetes; 

E7 Empowerment is a positive concept 

that refers to the patient's facilities, 

abilities and surrounding environment. 

The concept was formed in order to 

detect problems, defects and interfere 
in them. It enables and empowers 

people and causes the power and 

strength to pass from one person or 

one group to another one.[...] 

Empowerment skills include solving 

problems, boosting self-confidence 

and creating strategies to create 

mutual trust. 

Empoderamento gera 

autoconfiança e gestão. 

 

Promoção em saúde 

 
O papel da equipe de 

saúde é fornecer 

educação em diabetes e 

apoio psicológico para 

que os pacientes possam 

tomar decisões 

informadas sobre seu 

autogerenciamento diário 
do diabetes. 

E8 Observa-se que o acompanhamento 

sistematizado, bem como o uso de 

uma abordagem centrada no usuário 

e suas necessidades, na qual ele foi o 

próprio agente transformador da sua 

realidade, tenha contribuído para 
melhorar as práticas de atividade 

Uso de telefone para 

abordagem de promoção 

em saúde; 

 
Aumento da utilização de 

telefones móveis pela 



61 
 

 
 

 física e do seguimento do plano 

alimentar, entre os usuários do grupo- 

experimental. Esses dados podem se 

relacionar ao fato de as ligações 

telefônicas possibilitarem diálogo, 

reflexão e, por conseguinte, 

corresponsabilização dos usuários 

com diabetes em relação à própria 

saúde[...]O uso do telefone é 

considerado um método eficaz para 

abordar o usuário em sua casa ou 

comunidade, em horários flexíveis, 

além de otimizar o tempo. 

população; 

 

Linguagem compreensível 

a população; 

 
Otimização do tempo. 

E9 Encontramos melhorias promissoras 

nas avaliações dos participantes 

sobre a qualidade dos cuidados com o 

diabetes que receberam e de suas 

interações com seus ACS, bem como 
sobre os principais comportamentos 

de autogerenciamento do diabetes e 

fatores de risco clínicos. 

Entrevistas motivacionais 

realizadas pelos ACS 

geram autogerenciamento 

do seu cuidado. 

 

Redução da percepção de 

cobrança pelos usuários. 

E10 Os participantes relataram que 

adquiriram conhecimentos 

relacionados ao uso de medicamentos, 

à alimentação saudável e à prática de 

exercícios físicos. Além disso, foi 

possível observar a conscientização 

acerca da importância do aprendizado 

sobre o diabetes na prevenção de 

complicações. Verificou-se, ainda, a 

ocorrência da aprendizagem no 

espaço grupal, por meio da troca de 

experiências e sentimentos (mútua 

representação interna). Os usuários 
relataram possuir dificuldades para 

modificar os hábitos de vida com os 

quais estavam acostumados até 

descobrirem o diagnóstico [...] a 

partir da participação na educação 

em grupo, tais barreiras puderam 

ser trabalhadas e discutidas com os 

outros participantes. 

Grupo educativo e troca 

de experiências; 

 

Desafio dos profissionais 

em tratarem de aspectos 

psicossociais dos 

usuários diabéticos; 

 

Desafio dos usuários da 

mudança de estilo de vida 

E11 No grupo intervenção, houve uma 

diminuição dos valores das variáveis 
referentes ao controle metabólico. Por 

se tratar de intervenção educativa 

com três estratégias (educação em 

grupo, visita domiciliar e 

intervenção telefônica), ela permitiu 
uma maior flexibilidade para a sua 

Abordagem em 
Grupo; 

 

Visita domiciliar para 

apoio às necessidades do 

usuário; 

 
Intervenção telefônica; 
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 condução e pode ter favorecido essa 

redução, como encontrado em outros 

estudos. 

 

 

Dos onze estudos incluídos na Categoria 1, a abordagem que foi 

mais utilizada refere-se aos grupos educativos (04 artigos), seguido de 

entrevista motivacional, apoio entre pares, programa de empoderamento e 

intervenção telefônica (02 artigos cada um). O acompanhamento individual 

em consultas e as visitas domiciliares foram abordadas em apenas um dos 

artigos, não sendo abordagem. 

Os E4,E5,E10 e E11, que utilizaram a metodologia do grupo 

educativo, demonstrarameficácia na construção participativa do 

conhecimento. Os quatro foram estudos brasileiros, que relataram através 

de uma abordagem qualitativa, a captação de saberes e adesão ao 

tratamento. O grupo é uma tecnologia que permite além da construção 

participativa do saber, a ampliação do vínculo entre os profissionais e 

usuários. Esse vínculo melhora a troca de saberes de ambas as partes, 

de forma horizontal., comprometida e horizontal (RITTER et al., 2014). 

Somente o E11 testou o aprendizado mediante alterações das taxas de 

HbA1c e colesterol e triglicerídeo, reduzindo o adoecimento. 

Em relação às entrevistas motivacionais (EM), E1 e E9 trazem 

conclusões diferenciadas sobre a abordagem. No E1 não foi utilizado 

somente a EM, entretanto a abordagem realizada pelos enfermeiros não 

se mostrou eficaz. Já o E9, que a EM foi realizada pelo ACS, demonstrou 

mudança no estilo de vida dos usuários (com aumento de atividade física, 

consumo de frutas e legumes e melhoria das taxas metabólicas), além do 

relato do usuário de melhora no seu auto cuidado. Esta diferença 

necessita de melhores investigações, para compreensão e avaliação da 

eficácia da abordagem. Miller e Rollnick (2001) desenvolveram a EM para 

auxiliar os usuários nas mudanças comportamentais, sem críticas ou 

abordagens incisivas, masoferecendo condições de crítica para que os 

próprios busquem os motivos para a mudança. Esta abordagem 

normalmente está associada a outras técnicas (ANDRETTA et. Al., 2014), 

como visto no E1. 

Outra prática de promoção  da saúde destacada nos  artigos  incluídos 

foi  a Educação  entre Pares. No que tange Educação  entre   Pares  (EP)  ou 
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(peer education) está inserida dentre as práticas atuais de educação em 

saúde, cresceu em popularidade pela sua larga utilização no âmbito da 

promoção da saúde. Definida como a troca de conhecimentos entre 

pessoas que têm o mesmo perfil e compartilha das mesmas experiências, 

o que facilita muito a troca de saberes e práticas (Santos, 2017). Os E2 e 

E6 mostraram boa aceitação desta abordagem pelos usuários que vivem 

com diabetes mellitus tipo 2 e prevêem mudanças significativas, 

entretanto os autores suspeitam que a adesão e participação pode ser um 

nó crítico para esta abordagem. 

Vemos pelas abordagens demonstradas, que existe uma tendência 

ao afastamento das práticas tradicionais de promoção da saúde. Desta 

forma, as práticas relatadas adotam o usuário como co-participante no seu 

processo de cuidado. Assim como a EM e a EP, o Programa de 

empoderamento do paciente (PEP) trouxe expectativas de adesão e 

autogestão do cuidado,nos E3 e E7. A partir dessas perspectivas, 

destaca-se sua iportancia e definição:“processo através do qual as 

pessoas ou as comunidades adquirem maior controle sobre as decisões e 

ações que afetam sua saúde” (WHO, 1998). 

Tol et al. (2015), no E7 conclui que como há muitos fatores envolvidos 

na escolha da abordagem educacional, não há um programa ou uma 

abordagem perfeita. Eles mudam de acordo com as necessidades e 

objetivos do paciente e muitas vezes são utilizadas mais de uma 

abordagem, como em Torres et al. no E11. 

Os E8 e E11 utilizaram intervenções telefônicas e também tiveram 

bons resultados, ampliando o autocuidado. Algumas hipóteses para esta 

eficácia são: ampliação de usuários que adquiriram telefones móveis, 

linguagem simples e facilidade em trocar informações e construir saberes. 

O uso da abordagem por meio do telefone se apresenta como uma 

ferramenta complementar ao cuidado e promoção da saúde. Permite um a 

criação do saber compartilhado, o esclarecimento de dúvidas, e avaliação 

clinica do usuário (MUSSI et al., 2018). 
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4.2.2- Categoria 2 - Grupo educativo: espaço de acolhimento e 

construção participativa do conhecimento. 

 
Segundo a Categoria 2, dos onze artigos incluídos, quatro utilizaram 

abordagem do Grupo para promoção da saúde. Devido a maior incidência 

nos temas, vimos a necessidade de descrever e discutir esta abordagem. 

 
 

ID Fragmentos Temáticas prevalentes 

E4 The data from this study show 
improvements in the scores related to 

knowledge about the disease, after 

six months of intervention, in both 

groups; improvements in the scores 

related to the impact of the disease 

on the quality of life, after three and 

six months, only for the individual 

intervention; and a positive influence 

regarding the adherence to self-care 

practices, at three and six months, 

only for the group intervention. 

Atendimento individual X 

grupo educativo. 

E5  
A educação em saúde utilizando 

grupos com abordagem participativa 

mostrou-se eficiente para a melhora 

da convivência com a doença, 
mediante a conscientização dos 

indivíduos com consequente 
mudança de hábitos. 

 
Educação em saúde; 

 
Aprendizagem 

participativa em grupos; 

E10 [...]foi possível observar a 

conscientização acerca da importância 

do aprendizado sobre o diabetes na 
prevenção de complicações. Verificou- 

se, ainda, a ocorrência da 

aprendizagem no espaço grupal, por 

meio da troca de experiências e 

sentimentos (mútua representação 

interna). Os usuários relataram possuir 
dificuldades para modificar os 

hábitos de vida com os quais 

estavam acostumados até 

descobrirem o diagnóstico [...] a 

partir da participação na educação 

em grupo, tais barreiras puderam 

ser trabalhadas e discutidas com os 
outros participantes. 

Grupo educativo e troca 

de experiências; 

 
Desafio dos profissionais 

em tratarem de aspectos 

psicossociais dos 

usuários diabéticos; 

 
Desafio dos usuários da 

mudança de estilo de vida 
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E11 No grupo intervenção, houve uma 

diminuição dos valores das variáveis 
referentes ao controle metabólico. Por 

se tratar de intervenção educativa 

com três estratégias (educação em 

grupo, visita domiciliar e 

intervenção telefônica), ela permitiu 

uma maior flexibilidade para a sua 

condução e pode ter favorecido essa 

redução, como encontrado em outros 

estudos. 

Abordagem em 

Grupo; 

 
Visita domiciliar para 

apoio às necessidades do 

usuário; 

 
Intervenção telefônica; 

 

A categoria 2, " Grupo educativo: espaço de acolhimento e 

construção participativa do conhecimento" englobou 4 estudos: E4,E5,E10 

e E11, todos do Brasil. Os autores consideraram que os grupos são 

espaços que contribuem para a construção e transmissão do 

conhecimento, devido a sua abordagem participativa e possibilidade de 

fala aos usuários. 

O aprendizado também é reforçado, devido a troca de experiências 

que os grupos permitem. A vivência com indivíduos que possuem as 

mesmas experiências e dificuldades traz motivação na melhora da 

qualidade de vida. A captação do conhecimento construído no grupo não 

depende somente dos profissionais de saúde, mas a troca de experiência, 

que valoriza a reflexão e consequentemente a mudança e adesão ao seu 

autocuidado (ACIOLI, 2008).Desse modo, a produção do vínculo e da 

relações entre os membros do grupo é positivo para o cuidado em saúde 

(VASCONCELOS; GRILO; SOARES, 2009), garantindo que o usuário 

sinta-se acolhido naquele meio. 

O E4 e E11 demonstram que, apesar dos grupos serem excelentes 

ferramentas de promoção em saúde, os métodos educativos individuais 

também são importantes para adquirir conhecimento e reduzir as taxas 

metabólicas, como foi demonstrado pelas visitas domiciliares, 

intervenções telefônicas e até mesmo nas consultas individuais.Ferreira e 

Acioli (2010) trazem essa reflexão ao dizerem que, quando há diálogo, as 

consultas também são espaços que resultam em melhoria das práticas do 

cuidado. 

O E10, entretanto, critica as práticas individuais, pois considera que 

a falta de conhecimento sobre a doença e consequentemente a gestão do 

seu cuidado, está associada à ineficácia das estratégias tradicionais, ou 
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seja, os métodos individuais, sendo indispensável a garantia 

deabordagens 
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inovadoras e que motivem as pessoas com diabetes tipo 2, alterando no 

seu estilo de vida. A abordagem tradicional se baseia no modelo 

biomédico, tendo foco na doença e na mudança individual, posta pelo 

profissional de saúde, que segundo Mendes (2011), uma das para que 

mude o modelo de atenção, é necessário alterar o foco individual, para 

uma abordagem coletiva, que pense no sujeito e na família. 

O E4 e E10 reforçam que a intervenção grupal contribuiu para o 

autocuidado, visto que possuíam maior tempo de contato entre os 

profissionais e os usuários, e a abordagem, normalmente são de facil 

compreensão, lúdica e motivadora, como relatado no E5. 

E4 e E5 destacam que o tempo despedido pelos profissionais 

auxilia na adesão ao tratamento. Grillo et al, 2013, reforça esta teoria pois 

relata que o efeito da educação é proporcional ao tempo de exposição, 

logo, reforços e maior tempo de contato com o educador devem ser 

considerados no planejamento de um programa educativo. 

As práticas tradicionais não são eficazes por si só. Isso é destacado 

no E5, onde relata que alguns usuários não aceitam sua doença e se 

apresentam entristecidos com a fala dos profissionais de saúde durantes os 

atendimentos em consultórios. Inclusive, por condicionarem seu tratamento 

a imposições e restrições alimentares, a maioria dos pacientes não adere 

aos tratamentos.A utilização do grupo é vantajosa pois facilita a construção 

coletiva do conhecimento e rompe com a educação tradicional "profissional-

paciente" (DIAS et al., 2009). Rodrigues et al. (2009) reforçam que a equipe 

multiprofissional favorece o estresse associado à doença, favorecendo a 

aceitação do tratamento, melhorando a auto estima e consequentemente a 

saúde. Desse modo, o E5 e E10 enfatizam que o grupo permite o 

acolhimento dos usuários e que expressem seus sentimentos, medos e 

dúvidas relacionadas ou não à doença, de modo mais aberto, pois encaram 

esse espaço como rede de apoio aos problemas relacionados a sua saúde. 

No E10 foi apontada a dificuldade de alguns profissionais em tratarem dos 

aspectos psicossociais, o que é melhor trabalhado nos grupos, pois as 

respostas não vêm prontas, são construídas de maneira coletiva. Sendo 

assim, não há influência na construção do conhecimento pelo tipo de 

profissional responsável 
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por direcionar o grupo, e a utilização de agentes comunitários de saúde e 

outros pacientes devem ser encorajados. 

O conjunto de artigos que compuseram esta categoria demonstra 

que o grupo educativo é um espaço de acolhimento e construção 

participativa do conhecimento, e que é necessário se estimular essas 

práticas para garantia da promoção em saúde e consequentemente 

melhoria do autocuidado e redução do adoecimento. 
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5–CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Comprovou-se pelos achados e por minha experiência junto a estes 

usuários, que atualmente há uma necessidade no afastamento das ações 

ou práticas tradicionais e manejo deste agravo, trabalhando o 

autogerenciamento do próprio usuário e inserção de sua família no projeto 

terapêutico, para Promoção da Saúde. 

Entretanto após identificar os conceitos na busca, a Promoção da 

Saúde tem dificuldade de estar vizibilizada, pois mesmo que seja arriscado 

apontar, os estudos incluídos direcionam para estratégias de educação em 

saúde ou prevenção de agravos, cujo foco em alguma medida está 

direcionado para melhoria clínica/taxas bioquímicas, apesar de ter sido 

generalizada a busca por melhoria da qualidade de vida. 

Ficou evidente que muitas e diversificadas abordagens são 

utilizadas como estratégia para se promover saúde dos usuários que 

vivem com diabetes mellitus tipo 2. A Categoria 1 As práticas de 

promoção da saúde com foco nos usuários que vivem com diabetes 

mellitus tipo 2, responde o objetivo geral da pesquisa, nos fazendo 

conhecer, na literatura científica, as práticas de promoção da saúde 

desenvolvidas com a população que vive com diabetes mellitus tipo 2. As 

práticas apontadas foram a Entrevista Motivacional, a Educação entre 

Pares, Programa do Empoderamento do Paciente, o Grupo educativo e 

intervenções telefônicas. 

Dessa forma, não prevalece um método e sim a necessidade de se 

avaliar a aceitação dos métodos pela população em questão, e muitas 

vezes associando diferentes estratégias para se melhorar e ampliar o 

vínculo entre usuários e profissionais bem como a participação destes de 

forma contínua. 

É importante destacar que a Entrevista Motivacional apresentou-se 

como uma abordagem negativa ao ser utilizada por enfermeiros. Este fato 

pode ser justificado por estes profissionais apresentarem conceitos pré- 

estabelecidos e algumas vezes não respeitarem a individualidade do 

indivíduo, o que resultaria em ações impositivas e não motivacionais. 

Em qualquer abordagem que vise promover saúde ao usuário que 

vive com diabetes mellitus tipo 2, é necessário o investimento de tempo 

com qualidade e criação de vínculo, além de avaliar a aceitação da 
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abordagem por estes usuários. Quanto maior for a participação dos 

usuários, maior a possibilidade de criação desses saberes, e 

consequentemente o aumento de sua autonomia e autocuidado. 

A promoção da saúde, por ser extremamente ampla, depende de 

muitos fatores, que algumas vezes não são alcançados somente através da 

dedicação dos profissionais e usuários, mas também de recursos e Políticas 

Públicas, que garantam os determinantes/condicionantes de saúde a estes 

indivíduos. 

Após a análise dos estudos destaco a importância capacitação 

profissionais de saúde para práticas de promoção a saúde, e não somente 

de educação ou prevenção da saúde. Sendo assim, a educação 

permanente é um recurso relevante nessa reflexão, podendo ser realizada 

através da educação entre pares. 

Os Grupos Educativos são abordagens muito utilizadas, 

principalmente no Brasil, pautadas pela pedagogia de Paulo Freire e suas 

contribuições para a construção participativa dos saberes e autonomia do 

indivíduo. 

A Categoria 2 Grupo educativo: espaço de acolhimento e 

construção participativa do conhecimento, mostrou a importância 

dessa abordagem, reforçando sua relevância em contraposto a práticas 

individuais ou voltadas apenas ao modelo biomédico. 

Para responder o último objetivo deste estudo, proponho uma oficina 

de talentos na perspectiva par a par e arte terapia, descrito no capítulo do 

produto desde projeto. 

Logo, ainda há necessidade de refletir sobre as práticas de promoção 

da saúde aos usuários que vivem com diabetes mellitus tipo 2, ampliando o 

conhecimento e reflexão da sociedade científica, garantindo melhoria nas 

práticas, e justificado a relevância aos profissionais que atuam no Sistema 

Único de Saúde (SUS), visando desincorporar os conceitos de Promoção 

da Saúde com os de Prevenção da Saúde. 
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6- PRODUTO: Oficina de Talentos: conectando indivíduos com 

Diabetes Mellitus Tipo 2 através da educação entre pares. 

O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é considerado uma das grandes 

epidemias mundiais do século XXI e problema de saúde pública, tanto nos 

países desenvolvidos como nos em desenvolvimento. O número de 

indivíduos com DM2 permite avaliar a magnitude do problema, havia 240 

milhões em 2005 e sua evolução no mundo está previsto para atingir 366 

milhões em 2030 um crescimento previsto de 114%. O panorama atual do 

DM2 na população brasileira reflete a necessidade de se instituir medidas 

de prevenção em todos os níveis, assim como de promoção, baseadas em 

evidência científica, visando tanto instrumentalizar o profissional de saúde 

na prática educativa, gerar autonomia aos sujeitos que vivem com DM2, 

bem como os órgãos governamentais para estabelecimento de políticas 

públicas (SBD, 2015). 

Nesse sentido, a promoção em saúde possui importância inegável por 

possibilitar ampliar a qualidade de vida dos indivíduos, sendo utilizada 

como veículo reorientador de práticas e comportamentos individuais e 

coletivos, e no desenvolvimento da autonomia da pessoa com DM2 

(JANINNI et al., 2015). 

A Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde, propõe, 

referindo-se a diabetes, o desenvolvimento de métodos de promoção da 

saúde (BRASIL, 2008, p. 16). 

Diante do exposto propõe-se, baseada nos dados apreendidos nessa 

pesquisa e experiências anteriores de práticas de promoção da saúde, a 

implementação de Oficinas de Talentos, as quais objetivam trabalhar 

coletivamente ações de promoção da saúde junto aos usuários que vivem 

com DM2, por meio da estratégia de educação pelos pares e da arte 

terapia. 

Lacerda (2013) afirma que a as oficinas são ferramentas relevantes 

para possibilitar que a relação entre profissional de saúde e o sujeito ou a 

comunidade ocorra de forma não verticalizada, sendo facilitadora da 

expressão individual e coletiva das necessidades, expectativas e 

circunstâncias de vida que influenciam a saúde, sendo possibilitadas por 

espaço de valorização do diálogo, permitindo desta forma a construção da 

consciência coletiva e o encontro da reflexão com a ação. Há estudos que 
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desenvolveram oficinas como estratégicas para educação em saúde e que 

apresentaram como resultados a transformação do sujeito inserido 

(LACERDA, 2013 e CARDOSO, 2018). 

No que tange Educação entre/de Pares (EP) ou peer education, está 

inserida dentre as práticas atuais de educação em saúde, cresceu em 

popularidade pela sua larga utilização no âmbito da promoção da saúde. 

Definida como a troca de conhecimentos entre pessoas que têm o mesmo 

perfil e compartilha das mesmas experiências, o que facilita muito a troca de 

saberes e práticas (SANTOS, 2017). 

A utilização da arteterapia para dinamizar a oficina significa gerar 

possibilidade inovadora ao mesmo tempo que poderá ser bem aceita pelos 

participantes, estimulando o autoconhecimento por meio de recursos 

lúdicos vindo dos próprios. O manejo desta atividade poderá, também, 

ressignificar a adesão e ser facilitador de conhecimento, ao mesmo tempo 

em que promove maior expressão dos talentos dos participantes, 

valorizando aptidões natas e não repassadas por profissionais. 

Por arte terapia define-se: 

 
 

Prática expressiva artística, visual, que atua como elemento 
terapêutico na análise do consciente e do inconsciente e busca 
interligar os universos interno e externo do indivíduo, por meio da sua 
simbologia, favorecendo a saúde física e mental. (BRASIL, 2015b) 

 

Este produto justifica-se pela importância de ressignificar ações de 

promoção em saúde para além de práticas preventivas, cujo foco está na 

melhoria dos índices bioquímicos. A educação entre pares tendo como 

facilitadora a arte terapia, revê possíveis ações nos processos de cuidado e 

no processo de aprendizagem dos usuários com DM2, aprimorando 

saberes e fazeres. 

A busca pela literatura global se tornou um método para traçar as 

evidencias cientificas, uma vez que a aplicação da pesquisa de campo teve 

atravessamentos do campo macro e micro político, que configurou a 

mudança de cenário para a pesquisa. Dessa maneira, a pesquisadora traz 

evidencias cientificas em perspectiva global com publicações indexadas em 

diversos continentes, e a partir de tais evidencias, após a análise sobre as 

dificuldades de promover educação em saúde com o grupo populacional 

estudado, propõe- 
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se uma operacionalização de uma oficina de talentos na perspectiva par a 

par e arte terapia. 

 
A construção da oficina: o passo a passo 

 
 

A proposta para o desenvolvimento da Oficina abarca três encontros 

e a participação de usuários que vivem com DM2 e de uma equipe 

interdisciplinar de saúde. 

 
Fluxograma 2: Passo a passo para realização da Oficina de Talentos 

Dinâmica de apresentação 
Identificação dos talentos 

“Quebra gelo” e 

ampliação do vínculo 

Eleição do facilitador (par 
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1º Encontro 

O primeiro encontro representa o momento de organização 

participativa e coletiva da oficina. Para iniciar este encontro, deverá ser 

realizada uma dinâmica onde todos os sentados em roda se apresentarão, 

informando seu nome, qual seu alimento preferencial e o seu talento. 

Sendo assim, o participante seguinte, ao se apresentar, deverá repetir a 

fala de todos que já haviam se apresentado, sequencialmente, trabalhando 

o entrosamento, “quebra gelo” e a memória de cada um dos componentes 

do encontro. 

A decisão sobre o tema que será eleito, sua ancoragem na promoção 

da saúde e o usuário facilitador para o próximo encontro, deverão ser 

tomadas pelo coletivo participante do primeiro encontro. 

 
2º Encontro 

Utilizando a perspectiva da arteterapia, o segundo encontro 

representará o momento da exposição dos talentos e o debate participativo, 

que será conduzido pelo facilitador (par diabético), sobre o tema eleito no 

primeiro encontro. 

A meta é, pois, associar o lúdico com a aquisição de novos 

conhecimentos no autogerenciamento do cuidado em saúde. 

 
3º Encontro 

O último encontro da oficina servirá como avaliação e acontecerá 

com os participantes em roda, utilizando o Processo Circular, que é um 

processo realizado em roda, com a finalidade de promover apoio e 

integração ou mediar conflitos. É necessário um mediador que apresente 

objetos para ser um bastão da fala, que sirva para que, somente quem 

estiver com o bastão, tenha o direito à fala. Após a escolha do bastão são 

apresentados materiais selecionados e uma pergunta que norteie o 

processo. Posteriormente, em roda, os participantes respondem a pergunta 

(ABRAÃO e FRANCO, 2016). 

Para encerramento dos encontros participantes apresentaram seus 

talentos, compartilhando com os demais a importância que a arte tem em 

sua vida, e sendo feito um lanche saudável, com alimentos que todos os 

participantes irão trazer. 
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Considerações acerca do produto 
 
 

A tecnologia educativa Oficina de Talentos é uma estratégia que 

possibilitará aos participantes uma ampla discussão sobre o seu viver com 

DM2 e ricas trocas de experiências, cujo resultado deverá ser o 

empoderamento par a par. 

Nessa proposta, os usuários que dominam seu projeto terapêutico e 

possuem mais tempo de convivência com o agravo, serão fundamentais 

por poderem compartilhar com seus pares suas práticas de cuidado, os 

desafios e as muitas possibilidades de viver de forma saudável. A arteterpia 

vem ao encontro dessa proposta ao aliar o lúdico com a aquisição de novos 

saberes, ambos contribuindo para a ressignificação do viver com um 

agravo crônico. 

Espera-se que a Oficina de Talentos, protagonizada pela Educação 

entre Pares, possa contribuir, por fim, para apoiar a adesão ao autocuidado 

e autogerenciamento dos usuários diabéticos, possibilitando a promoção da 

saúde de maneira integral, individual e coletiva. 



76 
 

 

7- REFERÊNCIAS 

ACIOLI, S. A prática educativa como expressão do cuidado  de  saúde  

pública. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília , v. 61, n. 1, p. 117-121, 

jan./fev. 2008. 

ANDRETTA, I.; MEYER, E.; KUHN, R.P.; RIGON, M. 2014. A entrevista 

motivacional no Brasil: uma revisão sistemática. Mudanças – Psicologia da 

Saúde, 22(2):15-21. 

 
AROUCA, Sérgio. O dilema preventivista: contribuição para a compreensão 

e a crítica da medicina preventiva. São Paulo; Rio de Janeiro: Ed. Unesp; 

Ed. Fiocruz, 2003. 

BRASIL. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de outubro de 

1988. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituição.htm>. Acesso 

em: 12/04/2016 

 

  _. Lei No. 8080/90, de 19 de setembro de 1990. Brasília: DF. 1990. 

Disponível em: 

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8080.htm>Acesso em: 05 set. 

2016. 

 

  _. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Vigilância em Saúde. 

Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde: 

Portaria MS/GM no 687, de 30 de março de 2006 

 

  _. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 

Estratégicos. Departamento de Ciência e Tecnologia. Agenda nacional de 

prioridades de pesquisa em saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de 

Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Ciência e 

Tecnologia. – 

2. ed. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2008. 68 p. – (Série B. 

Textos Básicos em Saúde) 

 

  . Saúde Brasil 2010: uma análise da situação de saúde e da agenda 

nacional e internacional de prioridades em saúde. Brasília, 2011 

 

  . Ministério da Saúde. Política nacional de atenção básica. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2012. 

 

  _. Resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012. Aprova diretrizes 

e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. 

Diário Oficial da União, Brasília, DF, Ministério da Saúde. Conselho 

nacional de Saúde. 2012 

 

  _. Lei No. 12.864/13 de 24 de setembro de 2013. Brasilia: DF. 2013. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011- 

2014/2013/Lei/L12864.htm> Acesso em: 05 set. 2016 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%E7%E3o.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8080.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12864.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12864.htm


77 
 

  . Ministério da Saúde. Estratégias para o cuidado da pessoa com 

Doença Crônica. Diabetes mellitus. [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde. 

Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica; 2013 



78 
 

 
 

 
  . Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Vigilância em Saúde. 

Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde: 

PNPS: Revisão da Portaria MS/GM no 687, de 30 de março de 2006/ 

Ministério da Saúde. Brasília: MS; 2015. 

 
•••• _ . Ministério  da  Saúde.  Secretaria  de  Atenção  à  Saúde.  

Departamento de Atenção Básica. Política nacional de práticas integrativas 

e complementares no SUS : atitude de ampliação de acesso. Brasília: 

Ministério da Saúde; 2015. 

 

  _. Ministério da Saúde. Documento de Projeto – Programa das 

Nações Unidas/ Promoção da

 Saúde. Disponível em: 

http://www.pnudorg.br/projetos/pobreza_desigualdade/visualiza.php?id07=6

8 Acesso em 15 de novembro de 2016 

 
Borba AKOT, Marques APO, Leal MCC, Ramos RSPS. Práticas educativas 

em diabetes Mellitus: revisão integrativa da literatura. Rev Gaúcha Enferm., 

Porto Alegre (RS) 2012 mar;33(1):169-76. Acessado em 01 de dezembro 

de 2018. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rgenf/v33n1/a22v33n1.pdf 
 

CAETANO EVC e DOMINGOS CR. Guia do Usuário EndNote. Núcleo de 

ações e pesquisa em apoio diagnóstico - NUPAD / FM / UFMG. Dispon ível 

em: https://www.medicina.ufmg.br/nupad/apostila.pdf acessado em: 

18/05/2018 

 

Campos GWS, Campos RTO. Co-construção da autonomia: o sujeito em 

questão. In:Campos GWS, org. Tratado de saúde coletiva. 1st ed. Rio de 

Janeiro: Fiocruz; 2006. p. 669-88. 

 
CAMPOS GWS, BARROS RB, CASTRO AM. Avaliação de política nacional 

de promoção da saúde. Ciência & Saúde Coletiva 2004; 9(3):745-749. 

CZERESNIA, D.; e FREITAS, C.M. Promoção da saúde: conceitos, 

reflexões, tendências. 2 edição, Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2009 

 
Cardoso RSS, Sá SPC, Domingos AM, Sabóia VM, Maia TN, Padilha 

JMFO, et al. Educational technology: a facilitating instrument for the elderly 

care. Rev Bras Enferm [Internet] 2018.[cited 02 Dez. 2018]; v.71(suppl 

2):786-92. Available from: http://www.scielo.br/pdf/reben/v71s2/pt_0034-

7167-reben-71- s2-0786.pdf. 

 

Curso de Aperfeiçoamento em Gerência de Unidades Básicas de Saúde, 

Gestão da Clínica e do Cuidado / Ana Lúcia Abrahão; Camilla Maia Franco 

(Orgs.). Niterói: CEAD-UFF, 2016. 

 

CZERESNIA, D. O conceito de saúde e a diferença entre prevenção e 

promoção. In: CZERESNIA, D.; FREITAS, C. M. (Org.). Promoção da 

saúde: conceitos, reflexões, tendências. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2003, p. 

39-53. 

 

http://www.pnudorg.br/projetos/pobreza_desigualdade/visualiza.php?id07=68
http://www.pnudorg.br/projetos/pobreza_desigualdade/visualiza.php?id07=68
http://www.scielo.br/pdf/rgenf/v33n1/a22v33n1.pdf
https://www.medicina.ufmg.br/nupad/apostila.pdf
http://www.scielo.br/pdf/reben/v71s2/pt_0034-7167-reben-71-s2-0786.pdf
http://www.scielo.br/pdf/reben/v71s2/pt_0034-7167-reben-71-s2-0786.pdf
http://www.scielo.br/pdf/reben/v71s2/pt_0034-7167-reben-71-s2-0786.pdf


79 
 

Declaração de Alma-Ata. Conferência Internacional sobre cuidados 

primários de saúde; 6-12 de setembro 1978; Alma-Ata; USSR. In: Ministério 

da Saúde 



80 
 

 

(BR). Secretaria de Políticas de Saúde. Projeto Promoção da Saúde. 

Declaração de Alma-Ata; Carta de Ottawa; Declaração de Adelaide; 

Declaração de Sundsvall; Declaração de Santafé de Bogotá; Declaração de 

Jacarta; Rede de Megapaíses; Declaração do México. Brasília (DF): 

Ministério da Saúde; 2001. p. 15. 

DYNIEWICZ, A.M. Metodologia da Pesquisa em Saúde para Iniciantes. 2. 

ed. São Paulo: Difusão, 2009 

 
FERREIRA VA, ACIOLI S. Prática de cuidado desenvolvida por enfermeiros 

na atenção primária em saúde: uma abordagem hermenêutico-dialética. 

Rev Enferm UERJ. 2010 out/dez;18(4):530-5. 

 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 

educativa. 9. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 

 
FURTADO MA. Promoção da saúde e seu alcance biopolítico: a ênfase no 

discurso da autonomia. [Dissertação]. Rio de Janeiro: Universidade Federal 

do Rio de Janeiro; 2010. Disponível: <http://pos.eicos.psicologia.ufrj.br/wp- 

content/uploads/mariamafurtado.pdf> 

Acesso em: 12/03/2016 
 

HEIDMANN ITSB, ALMEIDA MCP, BOEHS AE, WOSNY AM, MONTICELLI M. 

Promoção à saúde: trajetória histórica de suas concepções. Texto Cont 

Enferm. 2006;15(2):352–8. Florianópolis Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104- 

07072006000200021&lng=en&nrm=iso&tlng=pt acessado em: 30/06/2016 
 

 

JANINI, J.P.; BESSLER, D.; VARGAS, A.B. Educação em saúde e 

promoção da saúde: impacto na qualidade de vida do idoso. rio de Janeiro, 

v. 39, n. 105, p.480-490, ABR-JUN 2015

 Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/sdeb/v39n105/0103-1104-sdeb-39-105-00480.pdf> 

Acessado: 28/10/2017 

 
Lacerda ABM, Soares VMN, Goncalves CGO, Lopes FC, Testoni R. 

Oficinas educativas como estratégia de promoção da saúde auditiva do 

adolescente: estudo exploratório [Internet] 2013. [cited 02 Dez. 2018]; 

Available from: http://www.scielo.br/pdf/acr/v18n2/06.pdf. 

 

MENDES KDS, SILVEIRA RCCP, GALVÃO CM. Revisão integrativa: 

método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na 

enfermagem. Texto Contexto Enferm, Florianópolis, 2008 Out-Dez; 17(4): 

758-64. Disponível em: http://www.redalyc.org/html/714/71411240017/ 

Acessado em: 15/10/2017 

 

 

MENDES EV. As redes de atenção à saúde. Brasília: Organização Pan- 

Americana de Saúde; 2011 

 
Melnyk BM, Fineout-Overholt E. Making the case for evidence-based 

http://pos.eicos.psicologia.ufrj.br/wp-content/uploads/mariamafurtado.pdf
http://pos.eicos.psicologia.ufrj.br/wp-content/uploads/mariamafurtado.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0104-07072006000200021&amp;lng=en&amp;nrm=iso&amp;tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0104-07072006000200021&amp;lng=en&amp;nrm=iso&amp;tlng=pt
http://www.scielo.br/pdf/sdeb/v39n105/0103-1104-sdeb-39-105-00480.pdf
http://www.scielo.br/pdf/acr/v18n2/06.pdf
http://www.redalyc.org/html/714/71411240017/
http://www.redalyc.org/html/714/71411240017/


81 
 

practice. In: Melnyk BM, Fineout-Overholt E. Evidencebased practice in 

nursing & healthcare. A guide to best practice. Philadelphia: Lippincot 

Williams & Wilkins;2005. p.3-24. 

 
MILLER, W. R., & ROLLNICK, S. (2001) Entrevista Motivacional: 

preparando as pessoas para a mudança de comportamentos adictivos. 

Porto Alegre: Artes Médicas. 

 
MINAYO, M.C.S. (Org.). Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 29 

ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. 

 
MUSSI FC, PALMEIRA CS, SILVA RM, COSTA ALS. Telenfermagem: 

contribuições para o cuidado em saúde e a promoção do conforto. Rev. 

Cient. Sena Aires. 2018; 
7(2):76-9. 

 
OMS 1995. Vinte pasos para formular un proyeto de

 ciudades sanas. Washington. 

 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Constituição da 

Organização Mundial da Saúde (OMS/WHO) -

 1946. Disponível em: 

<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS- 

Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-da-Sa%C3%BAde/constituicao-da- 

organizacao-mundial-da-saude-omswho.html>. Acesso em: 

07/11/2016 

 

OPAS. ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. A promoção da saúde: 

a Carta de Ottawa. Lisboa: Portugal Telecom – Associação de Cuidados de 

Saúde. 1986 

 

        _. Doenças crônico-degenerativas e obesidade: estratégia mundial 

sobre alimentação saudável, atividade física e saúde. [acessado 01 de 

dezembro de 2018]. Disponível em: 

http://www.opas.org.br/sistema/arquivos/d_cronic.pdf 

 

PAIM, JS, ALMEIDA-FILHO, N. Saúde coletiva: teoria e prática 1 ed. 2014. 

Medbook, Rio de Janeiro. 

 
PAIM, JS. Reforma sanitária brasileira: contribuição para a compreensão e 

crítica [online]. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2008. ISBN 978-85-7541-359-3. 

Available from SciELO Books. 

 
PAULA, Silvia Helena Bastos. Construção histórica de modelos de 

intervenção em saúde São Paulo, Instituto de

 Saúde, 2015. Acesso em: 

https://www.researchgate.net/profile/Silvia_Bastos_de_Paula/publication/28103 

2388_Construo_histrica_de_modelos_de_interveno_em_sade/links/55db5e550 

8aec156b9afe962.pdf Dia: 07/11/2016 

 

PONTES, Carlos Fidelis; FALLEIROS, Ialê (orgs). Na corda bamba de 

sombrinha: a saúde no fio da história. Rio de Janeiro: Fiocruz/COC; 

Fiocruz/EPSJV, 2010.. Disponível em: 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-da-Sa%C3%BAde/constituicao-da-organizacao-mundial-da-saude-omswho.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-da-Sa%C3%BAde/constituicao-da-organizacao-mundial-da-saude-omswho.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-da-Sa%C3%BAde/constituicao-da-organizacao-mundial-da-saude-omswho.html
http://www.opas.org.br/sistema/arquivos/d_cronic.pdf
http://saudepublica.bvs.br/pesquisa/?lang=pt&amp;q=au%3A%22Bastos%20de%20Paula%2C%20Silvia%20Helena%22
https://www.researchgate.net/profile/Silvia_Bastos_de_Paula/publication/281032388_Construo_histrica_de_modelos_de_interveno_em_sade/links/55db5e5508aec156b9afe962.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Silvia_Bastos_de_Paula/publication/281032388_Construo_histrica_de_modelos_de_interveno_em_sade/links/55db5e5508aec156b9afe962.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Silvia_Bastos_de_Paula/publication/281032388_Construo_histrica_de_modelos_de_interveno_em_sade/links/55db5e5508aec156b9afe962.pdf


82 
 

http://www.epsjv.fiocruz.br/index.php?Area=Material&Tipo=8&Num=160 

 

PORTO, M.F.S; CUNHA, M.B.; PIVETTA, F.; ZANCAN, L.; FREITAS, J.D. 

Saúde e ambiente na favela: reflexões para uma promoção emancipatória 

da saúde. Serv. Soc. Soc., São Paulo, n. 123, p. 523-543, jul./set. 2015 

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n123/0101-6628-sssoc-123-

0523.pdf> Acessado: 27/10/2017 

 
RITTER CB, AIRES M, ROTOLLI A, GUEDDES DOS SANTOS, JL. Grupo 

como tecnologia assistencial para o trabalho em enfermagem na saúde 

coletiva. Saúde & Transformação Social, Florianópolis, 2014. Disponível 

em: 

http://stat.saudeetransformacao.incubadora.ufsc.br/index.php/saudeetransf

orm acao/article/view/2494/4023 Acessado em: 06/12/2018 

 

RODRIGUES FFL, ZANETTI ML, SANTOS MA, MARTINS TA, SOUSA 
VD, TEIXEIRA CR. Knowledge and attitude: important components in diabetes 
education. Rev. Latino-Am. Enfermagem. 2009;17(4):468–73. 

 
ROECKER, S.; BUDÓ, M.L.D.; MARCON, S.S. Trabalho educativo do 

enfermeiro na Estratégia Saúde da família : dificuldades e perspectivas de 

mudanças. Rev. esc. enferm. USP, v. 46, n. 3, p. 641-649, 2012. 

 
SANTOS MP, FARRE AGMC, BISPO MS, SOUSA LB , MARINHO. Promoção 

da saúde sexual e reprodutiva de adolescentes: educação por pares. Rev 

baiana enferm (2017); Disponível: 

https://portalseer.ufba.br/index.php/enfermagem/article/view/21505 

Acessado em 06/12/2018 

 
SASAKI, A. K.; RIBEIRO, M. P. D. S. Percepção e pratica da promoção da 

saúde na Estratégia Saúde da Família em um centro de saúde em São 

Paulo, Brasil. Revista Brasileira Medicina de Família e Comunidade, Rio de 

Janeiro, v. 8, n. 28, p. 155-163, 2013 

 
SILVA JUNIOR, AG & ALVES, CA. Modelos Assistenciais em Saúde: 

desafios e perspectivas. In: Márcia Valéria G.C. Morosini e Anamaria 

D.Andrea Corbo (org). Modelos de atenção e a saúde da família. Rio de 

Janeiro: EPSJV/Fiocruz, 2007. p 27-41. ISBN: 978-85-98768-24-3 

 
SILVA, PFA. Os sentidos & disputas na construção da Política Nacional de 

Promoção da Saúde. / Patrícia Ferrás Araújo da Silva. -- 2012. 131 f. 

Orientador: Baptista, Tatiana Wargas de Faria Dissertação (Mestrado) – 

Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Rio de Janeiro, 2012 

 
Sociedade Brasileira de Diabetes – Cap 1: Aspectos epidemiológicos do 

Diabetes Mellitus e seu impacto no indivíduo e na sociedade [Internet] 

2018. [cited 01 Out. 2018]; Available

 from: 

https://www.diabetes.org.br/ebook/component/k2/item/73-capitulo-1-

aspectos- epidemiologicos-do-diabetes-mellitus-e-seu-impacto-no-

individuo-e-na- sociedade. 

 

Souza MT, Silva MD, Carvalho R. Revisão integrativa: o que é e como fazer. 

http://www.epsjv.fiocruz.br/index.php?Area=Material&amp;Tipo=8&amp;Num=160
http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n123/0101-6628-sssoc-123-0523.pdf
http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n123/0101-6628-sssoc-123-0523.pdf
http://stat.saudeetransformacao.incubadora.ufsc.br/index.php/saudeetransformacao/article/view/2494/4023
http://stat.saudeetransformacao.incubadora.ufsc.br/index.php/saudeetransformacao/article/view/2494/4023
http://stat.saudeetransformacao.incubadora.ufsc.br/index.php/saudeetransformacao/article/view/2494/4023
https://portalseer.ufba.br/index.php/enfermagem/article/view/21505
https://www.diabetes.org.br/ebook/component/k2/item/73-capitulo-1-aspectos-epidemiologicos-do-diabetes-mellitus-e-seu-impacto-no-individuo-e-na-sociedade
https://www.diabetes.org.br/ebook/component/k2/item/73-capitulo-1-aspectos-epidemiologicos-do-diabetes-mellitus-e-seu-impacto-no-individuo-e-na-sociedade
https://www.diabetes.org.br/ebook/component/k2/item/73-capitulo-1-aspectos-epidemiologicos-do-diabetes-mellitus-e-seu-impacto-no-individuo-e-na-sociedade
https://www.diabetes.org.br/ebook/component/k2/item/73-capitulo-1-aspectos-epidemiologicos-do-diabetes-mellitus-e-seu-impacto-no-individuo-e-na-sociedade
https://www.diabetes.org.br/ebook/component/k2/item/73-capitulo-1-aspectos-epidemiologicos-do-diabetes-mellitus-e-seu-impacto-no-individuo-e-na-sociedade


83 
 

einstein. 2010; 8(1 Pt 1):102-6 

 

Souza JMd, Tholl AD, Córdova FP, Heidemann ITSB, Boehs AE, Nitschke 

RG. Aplicabilidade prática do empowerment nas estratégias de promoção da 

saúde. Ciencia & saude coletiva. 2014;19:2265-76. 

 
Stetler CB, Morsi D, Rucki S et al.Utilization-focused integrative reviews in a 

nursing service. Appl Nurs Res.1998;11(4):195-206. 

TAVARES BC, BARRETO FA, LODETTI ML, SILVA DMGV, LESSMANN JC. 

Resiliência de pessoas com diabetes mellitus. Texto Contexto Enferm. 

2011; 20(4):751- 7. 

 
Tong A, Sainsbury P, Craig J. Consolidated criteria for reporting qualitative 

research (COREQ): a 32-item checklist for interviews and focus groups. Int 

J Qual Health Care [Internet]. 2007 [cited 2018 Mar 20]; 19(6):349–57. 

Available from: https://academic.oup.com/intqhc/article/19/6/349/1791966 

 

VASCONCELOS, M.; GRILO, M.J.C.; SOARES, S.M. Práticas pedagógicas 

em atenção primária à saúde:tecnologias para abordagem ao indivíduo, 

família e comunidade. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009. 

 
VIEIRA-DA-SILVA LM. PAIM JS, SCHRAIBER LB. O que é Saúde Coletiva. In: 

Paim JS, Almeida-Filho N (orgs). Saúde Coletiva: teoria e prática. Rio de 

Janeiro: Med Book, 2014.p.3-12. 

https://academic.oup.com/intqhc/article/19/6/349/1791966

	Universidade Federal Fluminense – UFF
	OS DESAFIOS DA PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA A POPULAÇÃO QUE VIVE COM DIABETES MELLITUS TIPO 2: REVISÃO INTEGRATIVA
	OS DESAFIOS DA PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA A POPULAÇÃO QUE VIVE COM DIABETES MELLITUS TIPO 2: REVISÃO INTEGRATIVA (1)
	1. INTRODUÇÃO
	1.2. Contextualização do Problema
	1.3 - Objetos de Estudo
	1.4 - Questões de Pesquisa
	1.5 – Objetivos
	Específicos:
	1.6 - Justificativa e Relevância
	2. REFERENCIAL CONCEITUAL
	2.2- Pensando a promoção da saúde para a população que vive com a diabetes mellitus tipo 2
	3. METODOLOGIA 3.1- Tipo de estudo
	3.2- Estratégia PICo e identificação da questão de investigação
	Quais tem sido as estratégias de promoção da saúde ofertadas para a população que vive com Diabetes Mellitus tipo 2 na Atenção Primária à Saúde?
	3.3- População do estudo
	3.4- Amostragem da literatura
	3.5- Coletas de dados
	3.5.2- Síntese dos dados e forma de apresentação
	3.6-Análise dos dados
	3.7. Aspectos éticos
	4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
	4.1- Apresentações dos Estudos
	Quadro 4: Dados metodológicos referentes instrumentos e abordagem da pesquisa.
	Quadro 6: síntese de estudo primário – E1
	Quadro 17: Estudos identificados com fragmentos e temáticas prevalentes para a categorização:
	4.2.2- Categoria 2 - Grupo educativo: espaço de acolhimento e construção participativa do conhecimento.
	5–CONSIDERAÇÕES FINAIS
	6- PRODUTO: Oficina de Talentos: conectando indivíduos com Diabetes Mellitus Tipo 2 através da educação entre pares.
	A construção da oficina: o passo a passo
	1º Encontro
	2º Encontro
	3º Encontro
	Considerações acerca do produto
	7- REFERÊNCIAS
	RODRIGUES FFL, ZANETTI ML, SANTOS MA, MARTINS TA, SOUSA

